KALLELSE

1(2)

Regionstyrelsen
Tid:

2018-08-14, kl 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

Kl 09.00-12.00
1

Val av protokollsjusterare
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Motion - Kollektivtrafik i egen regi är
framtidens melodi
Arvodesregler för förtroendevalda inom Region
Jönköpings län 2019-2022
Bestämmelser om omställningstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL)
Remiss av Regional transportplan för
Jönköpings län 2018-2029
Remiss - Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå
Årsredovisning stiftelser 2018

2017/1266
2018/1288
2018/1308
2017/1005
2018/909
2018/233

Granskning av IT- säkerhet i Region Jönköpings 2018/935
län
Granskning av årsredovisning 2017
2018/936
Sängtvätt och sängverkstad på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Cykelparkeringar inom ramen för
Hållbarhetsprogrammet
Utredning - Ambulanssjukvården 2018

Informationsärenden och aktuellt
14

Aktuell information
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Månadsrapport

16

Kapitalförvaltningsrapport

17

Fossil scanning

Kl 14.00-16.30

2018/1358
2018/1357
2018/1334
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Regionstyrelsen
Tid:

2018-08-14, kl 09:00

Beslutsärenden för regionfullmäktige
Ärende 3-6
Beslutsärenden för regionstyrelsen
Ärende 7-13 samt 18-19
18
19

Anmälan av delegationsbeslut - Regionstyrelsen
2018
Anmälan av informationshandlingar Regionstyrelsen 2018

Kallade
Ordinarie ledamöter
Malin Wengholm (M), ordf
Maria Frisk (KD), 1:e vice ordf
Carina Ödebrink (S), 2:e vice ordf
Rune Backlund (C)
Malin Olsson (M)
Jimmy Ekström (L)
Bertil Nilsson (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)
Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och
sjukvårdsdirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Joakim Silva, HR-direktör
Tina Jörhall,
kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör

2018/31
2018/34

För kännedom
Ersättare
Britt Johansson (M)
Mattias Ingeson (KD)
Helena Stålhammar (C)
Eva Nilsson (M)
Hans Rocén (M)
Irene Oskarsson (KD)
Mari Lindahl (L)
Ann-Kristine Göransson (S)
Maria Hörnsten (S)
Tobias Gyllensten (S)
Eva Eliasson (S)
Per Svenberg (S)
Annica Nordqvist (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Monica Li (V)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 53-65
Tid:

2018-06-05 kl. 13.00-17.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§62

Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens
melodi
Diarienummer: RJL 2017/1266
Beslut
Nämnden att föreslå regionfullmäktige
 Att motionen avslås
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno
Virta, Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man
föreslår:
 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan
eller efter en slutförd upphandling tar steget och driver
kollektivtrafiken i egen regi.
 Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat
huvudmannaskap inom kollektivtrafiken finns förespråkar
att trafiken drivs i gemensam regi istället för externa
upphandlade aktörer.
Ett faktaunderlag har tagits fram och information har lämnats i
nämnden, därefter har presidiet lämnat förslag till beslut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-04-11
 Faktaunderlag, motion-kollektivtrafik i egen regi är
framtidens melodi, daterad 2018-03-23
 Rapport-Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken
2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
 Rapport-Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för
pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 53-65
Tid:

2018-06-05 kl. 13.00-17.30



Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Söderström (S) för Socialdemokraterna och Miljöpartiet
yrkar avslag till 1:a att-saten och bifall till 2:a att-satsen, samt
lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi ställer oss bakom intentionen med motionen att driva
kollektivtrafik i egen regi när det gäller stadsbusstrafiken i
Jönköping och attsatsen och bifall Krösatågstrafiken, men vill
även i fortsättningen upphandla regionbusstrafiken.”
Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Ordföranden yrkar bifall till presidiets förslag om att motionen
avslås.
Sammanträdet ajourneras 5 minuter för överläggning.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att motionens att-satser behandlas var för
sig.
Ordföranden ställer presidiets förslag om att 1:a att-satsen avslås
mot Tommy Bengtsson yrkande om bifall, och finner att 1:a attsatsen avslås.
Därefter ställer ordföranden presidiets förslag om att 2:a att-satsen
avslås mot Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets
bifallsyrkande och finner presidiets förslag om avslag antaget.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot
Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag
(NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD), Eva Nilsson (M), Niclas Palmgren (M),
Bengt Petersson (C), Lars-Åke Magnusson (KD), Irene Oskarsson
(KD), Per Hansson (L) och Rune Backlund (C).

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 53-65
Tid:

2018-06-05 kl. 13.00-17.30
NEJ röstar följande ledamöter:
Berry Lilja (S), Elin Rydberg (S), Gabriella Mohlin (S), Simon
Johansson (S) Erik Hugander (MP), Tommy Bengtsson (V),
Jeanette Söderström (S).
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 8-ja röster, mot 7 nej-röster avslagit
motionen i sin helhet.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Niclas Palmgren

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 56-67
Tid:

2018-05-23 kl. 08.00-09.30

Plats:

Hotell Tylösand

§66

Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens
melodi
Diarienummer: RJL 2017/1266
Beslut
Presidiet föreslår nämnden att föreslå regionfullmäktige
 Att motionen avslås
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno
Virta, Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man
föreslår:
 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan
eller efter en slutförd upphandling tar steget och driver
kollektivtrafiken i egen regi.
 Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat
huvudmannaskap inom kollektivtrafiken finns förespråkar
att trafiken drivs i gemensam regi istället för externa
upphandlade aktörer.
Ett faktaunderlag har tagits fram och information har lämnats i
nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-04-11
 Faktaunderlag, motion-kollektivtrafik i egen regi är
framtidens melodi, daterad 2018-03-23
 Rapport-Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken
2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
 Rapport-Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för
pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar att motionen avslås.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 56-67
Tid:

2018-05-23 kl. 08.00-09.30
Jeanette Söderström (S) meddelar att hon inte tar ställning och
återkommer vid nämndsammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Regionfullmäktige

Motion Kollektivtrafik i egen regi är
framtidens melodi
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta
 Att motionen avslås

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta, Vänsterpartiet
har inkommit med en motion där man föreslår:
 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan eller efter en
slutförd upphandling tar steget och driver kollektivtrafiken i egen regi.
 Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat huvudmannaskap
inom kollektivtrafiken finns förespråkar att trafiken drivs i gemensam regi
istället för externa upphandlade aktörer.
Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats vid nämnden i
april. Efter behandling i presidiet föreslås att motionen avslås.

Faktaunderlag
Kollektivtrafikens uppdrag och övergripande mål
Uppdraget och de övergripande målen för kollektivtrafiken är fastlagda i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). Uppdraget är att en bra
kollektivtrafik ska medverka till att:
 underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt
fritid
 invånarna kan arbeta inom ett större geografisk område med hjälp av bra
pendlingsmöjligheter
 ge näringslivet ett större område för sin rekrytering av arbetskraft, genom
att arbetsmarknadsregionerna förstärks och förstoras
 skapa ett klimatsmart och hållbart samhälle
 ge människor med funktionsnedsättning god tillgänglighet i samhället
 med prisvärda reseerbjudanden ge alla i samhället möjlighet att resa
1
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Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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De övergripande målen som ska vara uppnådda till år 2025 är:
 Resandemål, att med år 2011 som basår utförs 60 procent fler resor
med kollektivtrafiken, totalt 25 miljoner resor.
 Kundnöjdhet, att 65 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara
nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektivtrafiken. Av resenärer
i den allmänna kollektivtrafiken ska motsvarande siffra vara 80 procent
medan den av Serviceresor utförda trafiken ska nå upp i 85procent nöjda
eller mycket nöjda resenärer.
 Tillgänglighet/användbarhet, att fler med olika funktionsnedsättningar
ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken.
 Miljö/hållbart samhälle, att all trafik inom den allmänna
kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel samt att
energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 25
procent.
 Skattesubventionsgrad, att den allmänna kollektivtrafiken ska över tid ha
en skattesubventionsgrad på ca 50 procent.
Det alternativ som väljs för att genomföra uppdraget (bedriva verksamheten i
egen regi eller att upphandla i konkurrens) bör vara det som anses bäst för att
uppnå de övergripande målen.
Kollektivtrafiken i Sverige
Enligt Trafikanalys rapport ”Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013
(Rapport 2015:3)” består den upphandlade busstrafiken av ca 350 avtal mellan
Regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och olika operatörer. Det finns ett
fåtal kommunal- och landstingsägda bolag kvar och som kör trafik de
direkttilldelats av RKM. Den stora majoriteten av trafiken handlas dock upp i
offentliga upphandlingar. De ca 350 upphandlade bussavtalen är tecknade med 92
olika operatörer. 83 procent av utbudet står stora utlandsägda operatörer för.
Avtalen täcker allt från trafik med en enda buss, till ett helt läns trafik med upp till
336 bussar. Att stödja regional konkurrens anges av RKM vara skälet för att ha
många avtal medan stordriftsfördelar och driftssäkerhet anges som skäl till färre
och därmed större avtal.
Det finns några få kommunal- och landstingsägda bolag kvar som bedriver trafik,
vilka beskrivs i korthet nedan1.
Uppsala län: Företaget Gamla Uppsala Buss är landstingsägt och utför sedan
1996 all stadsbusstrafik i Uppsala.
Västmanlands län: Landstinget äger AB Västerås Lokaltrafik (VL) och detta
bolag kör nästan all busstrafik i länet och endast trafik för ett fåtal bussar handlas
upp av andra operatörer. VL fick sitt uppdrag via direkttilldelning och det
nuvarande avtalet gäller tills vidare.
Västra Götalands län: Borås och Uddevalla har kommunala bussbolag. Borås
Lokaltrafik AB förlorade senaste upphandlingen mot Nobina. Uddevalla Omnibus
1
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Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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AB är ett av de största företagen inom Buss i Väst (BIVAB), ett samarbetsorgan
för 35 bussbolag i Västsverige som bland annat kör på avtal för Västtrafik.
Utanför busstrafiken är det Göteborgs stad som äger Göteborgs Spårvägar AB och
spårvagnstrafiken i Göteborg direkttilldelas detta bolag.
Västerbottens län: Skelleftebuss AB ägs av kommunen och kör linjetrafiken i
Skellefteå kommun på uppdrag av Västerbottens RKM. Detta uppdrag
direkttilldelades det kommunala bolaget. Skelleftebuss kör även annan trafik på
kommersiella grunder i Skellefteå, och upphandlad trafik i andra kommuner i
övriga Västerbotten.
Norrbottens län: Luleå kommun äger Luleå Lokaltrafik AB. Som bedriver
busstrafiken i Luleå tätort.
Region Örebro län har beslutat att gå över till trafik i egen regi i samarbete med
Västerås Lokaltrafik.
Vad säger lagen?
Möjligheten att direkttilldela trafik till ett kommun- eller landstingsägt bolag finns
reglerat i lagen om offentlig upphandling. För att direkttilldelning ska vara tillåten
måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, nämligen att
1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska
personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den
utövar över sin egen förvaltning, och att
2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver
huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter
som kontrollerar den.
Kollektivtrafik i egen regi, för- och nackdelar2
Det kan finnas rent ekonomiska motiv för att avstå från konkurrensutsättning.
Med få anbudsgivare går det inte att få den konkurrens i upphandlingarna som är
en förutsättning för att hålla nere beställarens kostnader. Om bara något enstaka
företag lägger anbud är det ibland inte möjligt att hålla nere kostnaderna. Det är
dock beställarens uppgift att säkerställa att det finns tillräckligt många budgivare
på marknaden. Beställaren bör därför förbättra förutsättningarna för detta.
I en intervjustudie har för- och nackdelar med att i Region Örebro bedriva
busstrafiken i egen regi, egen regi i samverkan med Västerås Lokaltrafik eller att
inte gå över till egen regi utan istället förbättra upphandlingarna i syfte att öka
konkurrensen och antalet anbudsgivare analyserats.
Fördelarna med att bedriva busstrafiken i helt egen regi är bl.a. bättre möjlighet att
genomföra förändringar i befintlig trafik, bättre anställningstrygghet för förare och
att regionen får kontroll över hela produktionskedjan, att det skapar möjlighet att
kontrollera kostnaderna, att beslutsvägarna blir kortare än med upphandling och
att det är juridiskt relativt okomplicerat. Sweco pekar i en förstudie om att bedriva
kollektivtrafik i egen regi i Jämtland dessutom på att offentliga bolag har högre
kreditvärdighet, varumärket mot resenärerna blir tydligare, styrningen blir bättre,
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Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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flexibiliteten ökar när det gäller fordon, förare och beställningscentral m.m.,
kommunernas insyn i verksamheten underlättas, det går att använda regionens
resurser vid rekrytering och annan overhead, uppföljning förenklas,
administrationen blir effektivare och det går att får stordriftsfördelar vid inköp av
drivmedel m.m.
I intervjustudien redovisas även nackdelar med att driva trafik i egen regi. En
nackdel hänger samman med effektiviteten. I ett samarbete mellan det offentliga
och det privata är det, enligt klassisk ekonomisk teori och forskningen om
samverkan mellan det offentliga och det privata, den offentliga sektorns uppgift
att säkerställa den allokativa effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar
väl mot olika mål och motiv som samhället har för att engagera sig i
kollektivtrafik) och den privata sektorns uppgift att säkerställa den produktiva
effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna produceras effektivt). Det vill säga den
offentliga parten har ansvaret för att resurserna används till rätt saker ur ett
samhällsperspektiv och den privata parten för att resurserna används på bästa sätt
för givna ändamål. Andra nackdelar vid en övergång till egen regi är att regionen
aldrig har bedrivit trafik i egen regi och att det därför finns risk för att rätt
kompetenser saknas, att det krävs stora investeringar, att osäkerheten är stor vid
införandet samt att uppstartkostnaderna är stora och uppstartstiden lång.
Ytterligare nackdelar kan vara att lokala trafikföretag slås ut, det är svårt att börja
upphandla igen om lokala trafikföretag har lagt ned sin verksamhet, risk för fler
deltidstjänster om förarna blir offentliganställda (idag gör de egna åkarna andra
uppgifter mellan arbetspassen) och med bara en operatör finns det ingen
konkurrens.
Analyserna av hur kostnaderna påverkas av att busstrafik körs i egen regi är
motstridiga. Å ena sidan finns studier som pekar på att kostnadseffektiviteten är
lägre i kontrakt som direkttilldelas en offentligt ägd operatör. Offentligt ägda
företag hade enligt studien signifikant högre kostnader än privatägda företag och
det fanns vinster att hämta från att konkurrensutsätta icke upphandlad trafik.
En annan studie visar att de offentligt ägda bussföretagen i Sverige inte har högre
kostnader än företag som vinner trafiken i upphandlingar. Kostnaderna per
påstigande är 30 procent lägre i de tre kommuner som använder direkttilldelning
av busstrafiken till ett offentligt företag än i storleksmässigt jämförbara
kommuner som använder upphandling i konkurrens för att välja ut en operatör.
Skillnader är dock inte statistiskt signifikanta.
Åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna
I Svensk Kollektivtrafiks rapport2 beskrivs åtgärder som kan vidtas för att få både
mer kollektivtrafik och mer samhällsnytta för pengarna. Åtgärdera som både har
hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken och
positiva effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i
samhället, eller åtminstone inte påverkar dessa områden negativt bör prioriteras.
För att identifiera dessa har åtgärderna placerats in i fyrfältsdiagrammet nedan.
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Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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Alternativet att sluta upphandla trafiken och i stället bedriva den i egen regi
hamnar i fältet ”Låg potential för effektivisering eller sänkta
kostnader/Sannolikhet för positiva effekter på samhällsnytta, fördelning i
samhället eller kollektivtrafikresande”.

Beslutsunderlag







1
2

Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23
Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-23
Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi – faktaunderlag
2018-03-23
Rapport Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys
(Rapport 2015:3)
Rapport Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk
Kollektivtrafik (dec 2017)
Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi

Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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Beslut skickas till
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 45-55
Tid:

2018-04-11 kl. 08.30-12.10

Plats:

Regionens hus al B

§53

Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens
melodi
Diarienummer: RJL 2017/1266
Beslut
Presidiet föreslår
 Att fakta kring att driva kollektivtrafik i egen regi tas upp
som ett informationsärende i nämnden.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno
Virta, Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man
föreslår:
 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan
eller efter en slutförd upphandling tar steget och driver
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Sammanfattning
En övervägande del av den regionala kollektivtrafiken i Sverige subventioneras av det
offentliga via de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM). Trafikanalys har under tre år
samlat in uppgifter från RKM på avtalsnivå. För trafik med buss under 2013 finns nu ett
datamaterial som täcker alla län och med i stort rimliga nivåer på utbud, resande och
kostnader. Därmed kan vi för första gången få en sammanfattande beskrivning av avtalen för
den upphandlade busstrafiken i Sverige.
Ungefär 96 procent av allt bussutbud i Sverige är subventionerat. Den upphandlade busstrafiken regleras av 350 avtal mellan RKM och olika operatörer. Det finns ett fåtal kommunaloch landstingsägda bolag kvar och som kör trafik de direkttilldelats av RKM, i bland annat
Västmanland, Borås och Luleå. Den stora majoriteten av trafiken handlas dock upp i offentliga
upphandlingar. De 350 bussavtalen är med 92 olika operatörer. Hela 83 procent av utbudet
står stora utlandsägda operatörer för. Länen har allt från ett enda avtal (Blekinge och Dalarnas
län) till 63 avtal (Västra Götalands län). Avtalen täcker allt från trafik med en enda buss, till ett
helt läns trafik med upp till 336 bussar. Att stödja regional konkurrens anges av RKM vara
skälet för att ha många avtal medan stordriftsfördelar och driftssäkerhet anges som skäl till
färre och därmed större avtal.
Av utbudet regleras 41 procent med avtal helt utan incitament, 45 procent med avtal med låga
incitament (under 25 procent av utbetalningarna) och 14 procent med avtal med höga
incitament (25 procent eller mer av utbetalningarna). Branschen har enats om att nivån på
resandeincitament bör vara minst 25 procent för att få en reell effekt på resandet. Vi har i
denna studie räknat med alla typer av incitamentsbetalningar, inte bara baserat på resande.
För alla avtal med incitament (låga eller höga) är den genomsnittliga incitamentsnivån lite
drygt 25 procent. En handfull avtal, så kallade VBP-avtal, har hela 100 procent incitament.
Rapporten innehåller jämförelser av vad en utbudskilometer och en påstigning kostar, för olika
typer av avtal. I sammanfattning är en utbudskilometer dyrare i storstadslänen än i övriga län,
dyrare för avtal med större andel incitament och dyrare ju större avtalen är. Samtidigt är en
påstigning billigare i storstadslänen, billigare ju större inslag av incitament det är i avtalet och
även billigare ju större avtalet är. Om avtalet är nytecknat eller äldre gör ingen skillnad för
RKM:s kostnader, vare sig för utbudet eller för påstigningar. Eftersom olika variabler samvarierar med varandra så måste orsakssamband sökas med multivariata metoder, men den
analysen faller utanför denna rapport.1 Framför allt behöver data analyseras närmare av RKM
själva som har detaljerad insyn i sin egen trafik och det egna länets förutsättningar. Databasen som samlats in finns tillgänglig att använda för den som vill gå vidare i analys av de
svenska bussavtalen.

1

Forskare har tagit del av databasen över avtalen men det finns ännu inga publicerade analyser från de
projekten.
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Summary
In Sweden, for almost 20 years, the vast majority of regional public transport has been
provided through procurements. However, little is known about the contracts regulating the
agreements between the 21 competent local authorities (CLA) in the regions and commercial
operators. That is to say, very little is known about how the conditions of the contracts affect
supply, travelling volumes, costs and efficiency. There is no coherent follow-up of the many
contracts signed by CLAs.
Transport Analysis has for three years worked on collecting data about the contracts of the
CLA:s, their attributes, possible incentives, supply, travel volumes and costs for each contract.
In this report we summarize the findings from 350 contracts for bus transport in 2013. We
believe the dataset is of reasonably good quality.
About 96 percent of all supplied public transport by bus in Sweden is subsidized through the
CLA:s. The subsidized buses are regulated by 350 contracts between the CLA:s and 92
commercial operators. As much av 83 percent of the supplied bus kilometers are by large
foreign owned operators, with the three largest being Nobina, Keolis and Veolia. The regions
have between one and 63 contracts which means there are large diffreneces in the size of the
contracts: from transport with one single bus to 336 buses.
Of total supplied kilometers 41 percent are regulated with contracts without any incentives at
all, 45 percent with low incentives (under 25 percent of payments based on incentives) och 14
percent of supply are with contracts with high incentives (25 percent or more). A handful of
contracts have 100 percent incentive payments, i.e. all of the payment to the operators is
based on the number of passengers. This kind of extreme incentive contract is new to Sweden
and little is known about their effects.
The cost for subsidized public transport in Sweden is covered with, on average, 50 percent by
taxes and 50 percent by ticket sales. In the report we describe the cost to the CLA:s for one
supplied kilometer or one passenger. In summary supply of public bus transport measured in
bus kilometres, is more expensive in the large city areas than elsewhere, more expensive the
larger the incentives and more expensive the larger the contract volume. On the other hand a
trip by bus is for the CLA:s cheaper in large city areas, cheaper the more incentives the
contract has and cheaper for larger contracts. These are just descriptive statistics and there
are a large number of confounding factors. However, multivariate analysis is beyond the
scope of this report.
The CLA:s have the knowledge required to make detaliled analysis on the contracts and their
qualities. The dataset collected and presented in this report is available for anyone who wants
to go further in building up knowledge about the bus contracts.
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Bakgrund

1

När den nya lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik trädde i kraft 1 januari 2012 blev de
nybildade regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) ansvariga för kollektivtrafiken i länen.
Samtidigt öppnades marknaden för fri etablering av regional kollektivtrafik på kommersiella
grunder. Det har dock visat sig att det är få operatörer som vill bedriva kommersiell kollektivtrafik. Den övervägande majoriteten av regional kollektivtrafik är alltjämt upphandlad.2
I denna rapport beskrivs de bussavtal som tecknats av RKM och som reglerar den upphandlade busstrafiken. Vad som händer inom den upphandlade trafiken kommer att vara avgörande för vilket utbud av kollektivtrafik som kan erbjudas och hur länen ska kunna hantera de
ökande kostnaderna för den upphandlade trafiken. Ett ökande inslag av incitament i bussavtalen har vi sett under de senaste åren, en utveckling som branschen kommit överens om.
Samtidigt finns det län med glesare befolkningsunderlag som märker av ett svagt intresse för
operatörer att lägga anbud.
Det är sedan december 2009 lagstadgat i EU:s kollektivtrafikförordning att varje RKM årligen
ska offentliggöra en rapport om den upphandlade trafiken. Denna rapportering har ännu inte
kommit igång för Sveriges del, och det råder osäkerhet på RKM om hur man mer konkret ska
leva upp till rapporteringskravet. Ett skäl till detta är att det inte finns någon anvisad tillsynsmyndighet i Sverige för EU:s kollektivtrafikförordning, och därmed inga föreskrifter för hur
kravet ska bli uppfyllt. Med den datainsamling som presenteras i föreliggande rapport kan man
för varje län relativt enkelt ta fram den allra största delen som krävs för den årliga rapporten.3
Skäl till att beskriva den upphandlade kollektivtrafiken på en relativt detaljerad nivå kan vi
hämta från en studie som summerar Storbritanniens tågtrafik i form av de 19 tågoperatörer
(train operating companies, TOCs) som på franchise-basis kör den allra största delen av
Storbritanniens tågtrafik, subventionerad med offentliga medel. I en rapport från Storbritanniens tillsynsmyndighet ORR (Office of Rail and Road, tidigare Office of Rail Regulation)
beskrivs att en rapport om sektorns kostnader och kostnadsdrivande faktorer behövs av
följande skäl: 4
1.

öka informationen i den offentliga debatten om järnvägens effektivitet genom att ge
transparent underlag till skattebetalare och resenärer om vad de får i relation till vad
de betalar.

2.

hjälpa regeringen och tillsynsmyndigheten att bättre förstå vad som driver kostnader,
för att kunna få ”mer järnväg för pengarna” genom kunskap om hur man specificerar
franchise-avtalen.5

3.

informera tågoperatörer om deras kostnader i förhållande till andra, för att ge dem
större möjligheter att undersöka underliggande orsaker till skillnader.

”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:14).
Rapporten ska också beskriva trafikens kvalitet vilket inte täcks av den datainsamling som beskrivs i denna
rapport. Samtliga RKM har fått det data som redovisas här.
4
http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0019/4933/toc-benchmarking-report-2012.pdf
5
I Storbritannien är det staten som formulerar de franchiseavtal som reglerar tågtrafiken. Marknaden är fri vid
sidan om dessa avtal men intresset för att köra sådan trafik är litet.
2
3

9

Man kan direkt översätta framför allt de två första punkterna till den svenska upphandlade
trafiken, i föreliggande rapport specifikt busstrafiken. Det finns en rad problem i sektorn:
stigande kostnader och samtidigt höga ambitioner för förbättrad och utökad trafik. Samtidigt
har man i vissa län svikande intresse för anbudsgivning, det sker en rad överprövningar av
upphandlingar och uppenbarligen, vilket vi ska se i rapporten, finns stora skillnader i länens
avtal. Det finns goda skäl att ta fram ett underlag för dels en mer informerad analys av
sektorns problem och möjligheter, dels för RKM:s fortsatta analys av sin egen upphandlingsstrategi. Kanhända ger jämförelsen av det egna länets avtal med andra läns, svar på frågan
hur man kan få mer trafik för pengarna.
I kapitel 2 beskrivs den upphandlade trafiken på länsnivå. Kapitel 3 beskriver den årliga
rapport om den upphandlade trafiken som varje RKM ska offentliggöra varje år, samt ger
exempel på vad som publiceras i andra länder. Egenskaper hos bussavtalen presenteras i
kapitel 4 medan slutsatser ges i kapitel 5.
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2

Upphandlad trafik

Den regionala kollektivtrafiken är till allra största delen subventionerad av kommuner och
landsting via RKM. Med regional kollektivtrafik avses trafik som anordnas för resor inom ett
län, eller som korsar länsgräns men i så fall fyller främst behov av arbetsresor eller annat så
kallat vardagsresande.6 Från och med 2012 är marknaden för regional kollektivtrafik öppen för
etablering och kommersiell trafik kan erbjudas utan att något särskilt godkännande behövs.
Trots den nya lagen har få kommersiella alternativ etablerats. Vi har sett att under lagens
första tre år etablerades 24 nya linjer (22 busslinjer och 2 linjer med färja) varav ungefär
hälften redan lagts ned. De nya linjer som etablerats, både de som finns kvar och de som
lagts ned, har främst varit flygbussar.7 Vanligen har dock den kommersiella flygbussen ersatt
upphandlad trafik på samma linje, det vill säga ytterst lite av helt ny trafik har tillkommit tack
vare den nya lagen.
Enligt nya lagen så är RKM det som kallas ”behörig lokal myndighet” enligt EU:s kollektivtrafikförordning. RKM fattar beslut om allmän trafikplikt inom länet, och får även efter överenskommelse med en eller flera andra RKM fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område (SFS 2010:1065, Kap. 3 kap. 1 §). Allmän trafikplikt är, enligt
EU:s kollektivtrafikförordning som den svenska kollektivtrafiklagen följer, de krav på kollektivtrafiken som RKM fastställer och som ett kollektivtrafikföretag inte har eget kommersiellt
intresse att bedriva utan ersättning, åtminstone inte i samma omfattning eller på samma
villkor. Ett avtal mellan RKM och en operatör måste grunda sig på ett beslut om allmän
trafikplikt (SFS 2010:1065, kap.3, 3§).
Av all kollektiv busstrafik i Sverige är uppskattningsvis 96 procent av utbudet subventionerat.
Av tågtrafikens utbud är ungefär 59 procent subventionerat, runt 20 procent kommersiellt och
17 procent kommersiellt med stöd från RKM. Andelen subventionerad trafik är större ju kortare
resorna är.8 Subventionerad kollektivtrafik handlas till övervägande majoritet upp i offentliga
upphandlingar. Det finns några få undantag där trafik direkttilldelas ett kommun- eller landstingsägt bolag. Direkttilldelning till kommersiella operatörer är inte tillåtet i Sverige. I detta
kapitel beskrivs organiseringen av den upphandlade kollektivtrafiken och ges en del statistik
för den upphandlade trafiken per län.

2.1

Regionala kollektivtrafikmyndigheter

Till och med 2011 var landstinget och kommunerna i varje län tillsammans länstrafikansvariga
och i de flesta länen låg ansvaret i praktiken på ett trafikbolag, ett aktiebolag.9 Från och med
1 januari 2012 är en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) ansvarig för länets kollektivtrafik.
När nya lagen om kollektivtrafik trädde ikraft fanns fyra regioner i Sverige: Skåne, Västra
Götaland, Halland och Gotland. Regioner är folkvalda regionala församlingar som även har
6

Enligt definition i lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik (1 kap. 6 §)
Resterande 4 proent är trafik som subventioneras via Trafikverkets så klalade trafikavtal för interregional trafik.
Se vidare ”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:14).
8
För tågtrafiken se referens i noten ovan, Figur 3.8 och 3.9.
9
Enligt lagen (SFS 1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. I Stockholm var dock landstinget ensamt
ansvarigt och i Gotlands län kommunen, enligt samma lag.
7
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tagit över vissa statliga uppgifter som handlar om infrastruktur, miljö och tillväxt. De tre första
regionerna ovan är rent juridiskt landsting medan Region Gotland består av en enda kommun
som även sköter landstingsuppgifterna. Dessa fyra regioner är ansvariga för sitt respektive
läns kollektivtrafik.10 Därtill kommer ytterligare åtta län där landstinget är ansvarigt11 och i
resterande nio län är alla kommunerna tillsammans med landstinget ansvariga för kollektivtrafiken12. RKM i de länen är antingen kommunförbund eller regionförbund, för vilka båda den
juridiska formen är kommunalförbund.
Vissa RKM har kvar det gamla trafikbolaget och kan enligt lagen överlämna befogenheten till
bolaget att ingå avtal om allmän trafik och handla upp trafik (SFS 2010:1065, kap. 3, 2§).
Trafikbolagen i till exempel Uppsala, Jönköpings och Kalmar län har upphört och blivit
förvaltning inom landstinget. Vissa trafikbolag är kvar som främst förvaltare av redan ingångna
avtal men utan operativ verksamhet, ofta som ett väl etablerat varumärke, till exempel SL i
Stockholms län, där landstinget är RKM. Vissa trafikbolag finns också kvar med mer av
operativt ansvar, till exempel i Västra Götalands län, Dalarnas, Västerbottens och Norrbottens
län.13
Det finns några få kommunal- och landstingsägda bolag kvar som bedriver trafik, vilka
beskrivs nedan i korthet.
Uppsala län: Företaget Gamla Uppsala Buss är landstingsägt och utför sedan 1996 all
stadsbusstrafik i Uppsala. De har haft ett avtal som gällde för trafik till och med år 2014.
Operatören kör i skrivande stund samma trafik med en tillfällig avtalsförlängning. Ett nytt avtal
håller på att tas fram för att förhandlas med Gamla Uppsala Buss inför direkttilldelning.14
Västmanlands län: Landstinget äger AB Västerås Lokaltrafik (VL) och detta bolag kör nästan
all busstrafik i länet och endast trafik för ett fåtal bussar handlas upp av andra operatörer. VL
fick sitt uppdrag via direkttilldelning och det nuvarande avtalet gäller tills vidare. Såvitt vi
känner till är det inte aktuellt att genomföra någon upphandling i konkurrens under överskådlig
tid.
Västra Götalands län: Borås15 och Uddevalla har kommunala bussbolag. Uddevalla
Omnibus AB är ett av de största företagen inom Buss i Väst, ett samarbetsorgan för 35
bussbolag i Västsverige som bland annat kör på avtal för Västtrafik.16 Utanför busstrafiken är
det Göteborgs stad som äger Göteborgs Spårvägar AB och spårvagnstrafiken i Göteborg
direkttilldelas detta bolag.
Västerbottens län: Skelleftebuss AB ägs av kommunen och kör linjetrafiken i Skellefteå
kommun på uppdrag av Västerbottens RKM. Detta uppdrag direkttilldelades det kommunala
bolaget. Skelleftebuss kör även annan trafik på kommersiella grunder i Skellefteå, och
upphandlad trafik i andra kommuner i övriga Västerbotten.
10

Sedan 2012 har några regioner tillkommit. SKL för en aktuell förteckning över RKM i samtliga län
(http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/kollektivtrafik/kollek
tivtrafikmyndigheter.1235.html)
11
Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Örebro län, Västmanlands län
och Gävleborgs län.
12
Södermanland, Blekinge län, Värmlands län, Dalarnas län, Kronobergs län, Västernorrland, Jämtlands län,
Västerbotten och Norrbotten.
13
Se underlagsrapport ”Regionala kollektivtrafikmyndigheter – organisation och villkor för etablering av
kommersiell kollektivtrafik”, www.trafa.se/marknadsoppning
14
Enligt information från direktkontakt med Uppsala läns RKM.
15
Borås Lokaltrafik AB (BL) slogs ut av Nobina i en upphandling på hemmaplan, trots ett lägre bud. Borås
Lokaltrafik AB har enligt vår datainsamling av avtalsinformation inget annat avtal. Upphandlingen har
överklagats från båda sidor och i flera instanser. Under tiden kör BL trafiken i Borås.
www.bussmagasinet.se/2014/09/nya-turer-i-borasupphandling-hogsta-forvaltningsdomstolen-nasta/
16
www.bussivast.se/
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Norrbottens län: Luleå kommun äger Luleå Lokaltrafik AB. Kommunen och aktiebolaget har
tecknat ett koncessionsavtal på fem år fram till oktober 2016 för busstrafik i Luleå tätort.17
Möjligheten att direkttilldela trafik till ett kommun- eller landstingsägt bolag finns numera
reglerat i LOU, lagen (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling. För att direkttilldelning ska
vara tillåten måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, nämligen att
”1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den
gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och att
2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin
verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den.” (2 kap. 10 a §).
Direkttilldelning till kommersiella bolag är olagligt i Sverige, men förekommer i många andra
europeiska länder. Enligt EU:s kollektivtrafikförordning kan avtal för tågtrafik fritt direkttilldelas
operatörer, medan det för buss, spårväg och tunnelbana krävs att avtalet är av mindre
omfattning. För busstrafik till exempel får direkttilldelning ske om avtalet omfattar trafik med
maximalt 23 bussar. Direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik har betydande utrymme i EU:s
kollektivtrafikförordning. Bestämmelserna syftar särskilt till att förhindra att alltför höga
ersättningar betalas ut, när avtalet är ett resultat av en förhandling mellan två parter snarare
än ett konkurrensutsatt anbudsförfarande.

2.2

Länens upphandlade trafik

Under 2013 kostade den upphandlade18 kollektivtrafiken i länen (alla trafikslag) ungefär 40
miljarder kronor, varav hälften täcktes av biljettintäkter och hälften av skattemedel. Statistik
om den upphandlade trafiken publiceras årligen av Trafikanalys i Lokal och regional kollektivtrafik. Vi ska i detta kapitel kort beskriva den upphandlade trafiken, hur mycket vi reser med
den, hur mycket trafiken kostar och dess subventionsgrad. Denna beskrivning utgör en
bakgrund när vi sedan ska gå vidare och beskriva de enskilda avtal som tecknats för den
upphandlade trafiken (se kapitel 4). I hela avsnittet läggs spårtrafik och buss ihop, medan
sjötrafik lämnas utanför.
I Figur 2.1 visas utvecklingen av resandet med upphandlad kollektivtrafik 1999 – 2012. Under
de senaste 15 åren har utbudet mätt i utbudskilometer ökat med 22 procent och antal
påstigningar19 med 35 procent, medan kostnaderna (i fasta priser) har stigit med hela 97
procent, det vill säga i princip fördubblats. Under samma period har de totala intäkterna
(biljettintäkter plus bidrag från kommuner, landsting och stat) också fördubblats.
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För diskussion kring om detta avtal verkligen är ett koncessionsavtal, se avsnitt 4.2.
I detta kapitel används termen upphandlad kollektivtrafik. Detta kan innebära att trafiken är upphandlad av en
kommersiell operatör efter en offentlig upphandling, eller upphandlad av ett kommun- eller landstingsägt bolag
som resultat av en direkttilldelning. Vi skulle också kunna använda termen samhällsstödd trafik men det är blir
ett bredare begrepp som leder in på svårigheter att definiera vad som ska räknas in i samhällsstöd, vilket kan
vara mer än ersättning för trafik (tillgång till offentligägd infrastruktur och andra resurser där ett
marknadsmässigt pris inte betalas).
19
Statistiken mäter inte resor utan påstigningar. En bussresa från A till C med byte vid B är en resa men två
påstigningar. Metoderna för att beräkna antal påstigningar varierar mellan olika län. Metoder som förekommer
är räkning via biljettavisering, automatiskt trafikanträkning (ATR) där påstigande bryter en optisk avläsare vid
ingången och stickprov av trafikanträkningar.
18
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Figur 2.1 Utbudskilometer (fordonskilometer), antal resor samt trafikeringskostnader för lokal och regional
kollektivtrafik. Index (1999=100) åren 1999–2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T8)

Utbudskilometer är ett trubbigt mått för att mäta utbudet som möter resenärerna. Sittplatskilometer är ett bättre mått på kapaciteten i systemet men denna uppgift har vi dock endast
fr.o.m. 2008. Under perioden 2008 – 2013 ökade utbudet, mätt i utbudskilometer, med 14
procent och antal sittplatskilometer med det dubbla: 28 procent.20 Utbudet av platser har alltså
ökat betydligt mer än vad utvecklingen i fordons- och vagnskilometer visar. Under samma
period (2008 – 2013) ökade totala kostnaderna 32 procent och därmed kostnaden per påstigande med 16 procent. Samtidigt har subventionsgraden i princip legat på samma nivå sedan
2008. De ökade kostnaderna har alltså främst täckts med högre priser för resenärerna. Priser
på kollektivtrafik har ökat mycket snabbare än andra konsumentpriser. Sedan 2001 har KPI
ökat med 20 procent medan lokaltrafikens priser ökat nästan fyra gånger så mycket.21
Länen skiljer sig mycket åt vad gäller hur mycket man reser med upphandlad kollektivtrafik
(Figur 2.2). Under året 2013 var det mest resande per invånare i Stockholms län (2 526 km
per person) och minst i Gotlands län (227 km per person). Störst resande mätt i personkilometer har storstadslänen, och till dem angränsande län med stor inpendling till storstäderna (främst Hallands och Uppsala län). Vad gäller antal påstigningar per invånare så är
rangordningen av länen likartad. De tre storstadslänen hamnar i topp: Stockholms län med
352 påstigningar per invånare och år, Västra Götaland med 172 och Skåne med 122 påstigningar per invånare. De tre storstadslänen står tillsammans för 52 procent av befolkningen
men av kollektivtrafiken står de för 84 procent mätt i antal resor och 71 procent mätt i personkilometer. Utbudet mätt i sittplatskilometer är också större i storstadslänen: de står
tillsammans för 69 procent av utbudet.

20

I Lokal och regional kollektivtrafik skedde en förändring av definitionerna 2007-2008 vilket gör att
subventionsgrad inte går att få en längre konsistens tidsserie av än fr.o.m. 2008. Tyvärr går inte tidsserien över
sittplatskilometer tillbaka så långt i tiden. Stockholms större pendeltågsfordon förklarar en stor del av det ökade
utbudet i form av fler platser. De nya pendeltågen har hälften så många vagnar men med 50 procent högre
passagerarkapacitet: 1 800 per fullängdståg jämfört med 1 200 för de gamla X10-tågen. Nästan 60 procent av
platserna är ståplatser, vilka inte ingår i LoRK.
21
En beskrivning av hur biljettpriser utvecklats beskrivs i en separat rapport, ”Priser i regional kollektivtrafik i
Sverige och EU 2014” (Trafikanalys Rapport 2014:15). Se diskussion kring Figur 2.9.
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Figur 2.2: Resande med regional kollektivtrafik mätt i antal personkilometer per person (vänster axel) och antal
påstigningar per person (höger axel). Per län år 2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2014 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1)

Utbud och resande med kollektivtrafik per invånare är generellt större i områden med stort
befolkningsunderlag. Resandet i länen (personkilometer/invånare) och befolkningstäthet
(invånare per kvadratkilometer) är starkt positivt korrelerade (korrelationskoefficient 0,75). Det
betyder att resandet med upphandlad kollektivtrafik per invånare är större i tätt befolkade län
där det också är möjligt att erbjuda ett rikt utbud. Bland annat tack vare den så kallade
Mohring-effekten finns betydande stordriftsfördelar i kollektivtrafiken som här kommer till
uttryck: ytterligare en avgång i kollektivtrafiken gagnar inte bara tillkommande resenärer utan
alla resenärer genom kortare väntetid. På motsvararande sätt drabbar en indragen avgång
inte bara resenärer på just den avgången utan även alla andra, eftersom alla resenärer får
längre total restid.22

22

Se ”Regional kollektivtrafik – några grundläggande välfärdsfrågor” (Trafikanalys PM 2013:1).
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Figur 2.3: Befolkning per kvadratkilometer (horisontell axel) och resande med upphandlad kollektivtrafik mätt i
personkilometer per invånare (vertikal axel). Per län år 2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1) samt landareal och
befolkning från SCB, www.scb.se.

Även om korrelationen är stark i Figur 2.3 finns det exempel på län med liknande befolkningstäthet som ändå skiljer sig stort åt i mängd kollektivtrafikresande. Till exempel har Uppsala
och Södermanland ungefär samma befolkningstäthet, men resandet med upphandlad
kollektivtrafik är mer än dubbelt så stort i Uppsala län (1 635 personkm/invånare mot 757 i
Södermanland). I Örebro och Västernorrlands län reser man ungefär lika mycket med
upphandlad kollektivtrafik, men befolkningstätheten i Örebro län är tre gånger så stor som i
Västernorrland.
Vi har sagt ovan att kollektivtrafiken i länen är finansierad till ungefär hälften med biljettintäkter
och till hälften med skattemedel. I Figur 2.4 visas andelen av trafikens totala kostnader som
bekostas med skattemedel, det vill säga subventionsgraden. Subventionsgraden varierar från
som lägst 40 procent i Hallands län till som högst 84 procent i Gotlands län. Hundra procent
minus subventionsgraden brukar kallas självfinansieringsgrad, vilken således varierar från
16 procent i Gotlands län till 60 procent i Hallands län. I riket som helhet är subventionsgraden
50 procent, 47 procent för storstadslänen och 57 procent för övriga landet. Av de tre storstadslänen har Stockholm och Skåne lägst subventionsgrad (43 respektive 46 procent) och
Västra Götalands län högst (59 procent). Subventionsgraden i ett län är till viss del beroende
av hur verksamheten är organiserad och vilka möjligheter det finns för interndebiteringar.23
Det innebär att man bör tolka länsskillnader i subventionsgrad med stor försiktighet. Det är
inte säkert att skillnader i subventionsgrad motsvaras av skillnader i vare sig ambitionsnivå
eller produktivitet i kollektivtrafiken.

23

För Gotlands län är detta extra tydligt. RKM debiterar vanligen de enskilda kommunerna för skolelevers resor,
vilket då räknas som intäkter för RKM och del av självfinansieringen. Eftersom Gotland inte ingår i något
landsting är det Gotlands kommun som enligt lag ansvarar för kollektivtrafiken, men kommunen ansvarar även
för skolskjuts så de kostnaderna kan inte utdebiteras. Det innebär att RKM:s kostnader för skolresor ingår i
subventionen istället. I SKL:s Öppna jämförelser räknas även kommunernas bidrag till kollektivtrafiken i form av
bl.a. skolresor som en offentlig subvention i alla län.
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Figur 2.4: Subventionsgrad för lokal och regional kollektivtrafik uttryckt som procent av totala kostnader som
täcks med skattemedel. Procent per län år 2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1)

I Figur 2.5 nedan visas det bidrag eller tillskott som kollektivtrafiken får per invånare i varje län.
Totalt kom 87 procent av finansieringen från landstingen, 10 procent från kommunerna och
3 procent från staten. I genomsnitt i Sverige gick under 2013 ungefär 2 000 kronor per
invånare i skattemedel till kollektivtrafiken, mest i Stockholms län (drygt 3 400 kr) och minst i
Gotlands län (742 kr).
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Figur 2.5: Trafikhuvudmännens lokala och regionala kollektivtrafik. Bidrag eller tillskott från kommuner,
landsting och staten, kronor per invånare år 2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1) samt befolkning per län
från SCB, www.scb.se.

Trafikverkets anslag till ”statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional
kollektiv persontrafik” är 831 miljoner kr per år (enligt Trafikverkets regleringsbrev för 2015).
Av dessa medel går runt 50 Mkr per år till busstrafik i form av tre avtal i de norra delarna av
Sverige och 260 Mkr går till sju tågavtal. Övriga pengar går till Gotlands färjetrafik och vissa
flyglinjer.24 I bidrag från staten i Figur 2.5 ingår Trafikverkets trafikavtal, men det kan också
avse viss infrastruktur.
Kostnaden för utbudet varierar över landet. En utbudskilometer är dyrast i de tre storstadslänen (Figur 2.6) och billigast i Gotlands och Västerbottens län. I storstäder är stadstrafiken en
större andel av trafiken, stadstrafiken som går med lägre hastighet och därför kostar mer för
en kilometer. Per påstigning är dock den upphandlade trafiken billigast i storstadslänen och
upp till 3-4 gånger så dyr per påstigning i vissa glesbygdslän, där en genomsnittlig resa
vanligen är längre.

24

En redovisning av Trafikverkets alla trafikavtal finns här www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-ochtransportera/Planera-persontransporter/Trafikavtal/Oversikt-linjer-och-operatorer/
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Figur 2.6: Total kostnad per utbudskilometer respektive per påstigning. Kronor, året 2013.
Källa: Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22, Tabell T1)

Vi har sett att de offentliga kostnaderna för den upphandlade trafiken fördubblats på 15 år
(Figur 2.1). Kostnadsökningen har täckts främst med ökade biljettpriser och prisindex för
lokaltrafik har ökat betydligt snabbare än konsumentpriserna generellt enligt KPI.25 Mer
konkret varför kostnaderna för kollektivtrafiken stiger snabbare än andra priser är inte helt
klarlagt. SKL har gjort en analys med anledning av att kommunernas och landstingens
nettokostnader för kollektivtrafik har ökat dubbelt så snabbt som kostnaderna för samtliga
verksamheter i kommunsektorn under senare år. SKL drog slutsatsen att det ökade utbudet
samt utvecklingen av personal- och bränslekostnader tillsammans förklarar nästan hela
kostnadsökningen. De menar alltså att den stora kostnadsökningen har sin rimliga förklaring.
Studien från SKL om kostnadsökningarna har debatterats en del och det finns all anledning att
analysera kostnadsökningarna vidare, dels genom att titta på varje trafikslag för sig (i ovannämnda studie slogs buss och spårtrafik ihop), dels genom att analysera trafiken mer
disaggregerat än på länsnivå, kanske på avtalsnivå.
Hur man ska uppmuntra till ökat kollektivtrafikresande utan att öka de offentliga kostnaderna
mer än budgeten tillåter, detta diskuteras flitigt. Avgiftsfri kollektivtrafik har provats i ett antal
orter, med viss framgång i from av ökat resande men i vissa fall har reformen dragits tillbaka
på grund av dålig ekonomi i kommunen i allmänhet och ökade kostnader för kollektivtrafiken.26
I de län där resandet per person är litet har man redan i genomsnitt en hög subventioneringsgrad. Korrelationen mellan resandet mätt i personkilometer/invånare och subventionsgraden
är starkt negativ (-0,69). Det innebär att län med litet kollektivtrafikresande redan har relativt
höga subventioner, vilket ger begränsade möjligheter att försöka få till stånd mer resande
genom ännu högre subventioner. Att ytterligare öka de ofta redan ganska höga resenärspriserna är inte heller en framkomlig väg om man just vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

”Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014” (Trafikanalys statistik 2014:15).
Se ”Litteraturstudie avgiftsfri kollektivtrafik”,
www.trafa.se/PageDocuments/Ramb%C3%B6ll_Litteraturstudie%20avgiftsfri%20kollektivtrafik.pdf
25
26
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Höjning av biljettaxor diskuteras, på senaste tiden särskilt i Stockholms län där även enhetstaxa framförs som en lösning för att öka resandet, det skulle dock också vara dyrt enligt
skeptikerna.27 I Stockholms län finns höga ambitioner med nyligen utökad pendeltågstrafik till
Uppsala via Arlanda, utvecklad tågtrafik i Mälardalen från 2017 och om drygt tio år en utbyggd
tunnelbana. Men ekonomin är problematisk och larmrapporterna är många som säger att
något måste göras för att kontrollera kostnaderna. Även i Västra Götalands län är ökande
kostnader ett problem.28
Priserna på långväga järnväg och regional kollektivtrafik har utvecklats likartat, så till vida att
båda har stigit mer än övriga konsumentpriser.29 För offentligt organiserad regional kollektivtrafik har priser på enkelbiljetter ökat mest och betydligt mer än länskort. Prisindex för lokaltrafik har sedan 2001 stigit med nästan 80 procent, jämfört med knappt 20 procent för
konsumentprisindex (KPI) totalt. Priserna för länskort varierar kraftigt mellan länen, från 740 kr
på Gotland till 2 500 kr i Norrbotten. I många län köper resenärer oftast inte länskort utan
snarare ett kort för ett mindre område.30 Det är stora variationer mellan länen hur stort utbud
man kan dra nytta av med sitt länskort. Om vi bara jämför storstadslänen så kostar ett länskort
i Stockholms län 790 kr, i Skåne län 1 150 kr och i Västra Götalands län 1 500 kr. Om vi
kalkylerar hur många utbudskilometer man får per krona på ett länskort, så är utbudet per
krona nära nog lika stort i Skåne och i Västra Götalands län, men i Stockholms län är utbudet
nästan 4 gånger större.31
I kapitlet har vi kunnat konstatera att variationen över landet är stor, både vad gäller hur
mycket man reser med upphandlad kollektivtrafik, hur dyrt utbudet är för resenären och hur
mycket trafiken kostar i skattemedel. Utmaningen som hela sektorn står inför summeras väl i
Figur 2.1.
Utbudet av subventionerad kollektivtrafik ökar, det vill säga det finns höga ambitioner vad
gäller att erbjuda invånarna god kollektivtrafik. Förhoppningen är att de kostnadsökningar som
samhället känner av omsätts till vinster i samhällsekonomisk mening, genom resenärernas
kortare res- och väntetider, ökad tillgänglighet, förstorade arbetsmarknader etcetera.
Fortfarande måste ju dock kostnadsökningar för nuvarande trafik och även kostnader för
framtida ambitionsökningar täckas, antingen med ökade subventioner eller ökade biljettpriser.
Vi har intrycket att det idag talas mindre om branschens tidigare ofta uttalade ambition att
fördubbla kollektivtrafikresandet och på sikt fördubbla dess marknadsandel av allt resande.
Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik har också bytt namn till Partnersamverkan för
förbättrad kollektivtrafik.32 Ambitionen att öka kollektivtrafikresandet kvarstår dock.
Konkurrensen om skattemedel i kommuner och landsting är naturligtvis hård, där kollektivtrafiken ständigt vägs mot behov inom framför allt skola, vård och omsorg. Sverige har till
exempel en åldrande befolkning som gör att behov av vård och omsorg ökar. Andelen av
befolkningen som är 65 år och äldre har på två decennier ökat från 17 till 19 procent i hela
landet. Av länen är det bara de tre storstadslänen och Uppsala län som har mindre än 20
27

Ökat pris på månadskort i Stockholms län har diskuterats flitigt under våren 2015 men blir åtminstone inte
verklighet just nu. Det saknas dock 700 Mkr i årliga budgeten för Stockholms RKM.
http://www.di.se/artiklar/2015/6/16/sd-stoppar-dyrare-manadskort-i-stockholm/
28
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2638414-vasttrafik-tvingas-hoja-priserna-annu-mer
29
Enligt delindex som ingår i Transporttjänstindex som i sin tur ingår i KPI. Dessa prisindex produceras av SCB.
Delindex för t.ex. järnvägsresor och lokaltrafik måste köpas medan Transporttjänstindex finns publicerat (se
www.scb.se).
30
Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 (Trafikanalys statistik 2014:15).
31
Utbud enligt Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22). Vi vet inget om hur vanligt
det är med länskort i respektive län.
32
www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/
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procent av befolkningen i åldersgruppen 65+. Bland övriga län varierar andelen 65 år och
äldre mellan 20 och 24 procent och en hög andel äldre är ganska jämnt fördelade över landet,
det vill säga en åldrande befolkning är inget ”Norrlandsproblem”.
Enligt branschens aktörer är ett viktigt steg som tagits för att kunna öka kollektivtrafikens
marknadsandel, att man har enats om en avtalsprocess. Med utvecklade samarbetsformer
och ökad affärsmässighet hoppas man kunna få ut mer kollektivtrafik för satsade offentliga
resurser, med bland annat avtalsmallar, standarder för bussar och gemensam överenskommelse om hur man ska använda index i uppräkning av ersättningar över tid etcetera. I
nästa kapitel beskrivs vilken information om den upphandlade kollektivtrafiken som ska
offentliggöras enligt EU:s kollektivtrafikförordning, samt vad som redovisas i andra länder. I
kapitel 4 beskrivs sedan de svenska bussavtalen.
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3

Avtal för upphandlad
kollektivtrafik

I detta kapitel går vi igenom de krav som EU:s kollektivtrafikförordning ställer på RKM att
offentligt redovisa uppgifter om sina avtal. Vi ger också några exempel från andra länder på
vad som redovisas offentligt på avtalsnivå.

3.1

Rapport om upphandlad trafik

Inom EU finns en kollektivtrafikförordning som är bindande för alla medlemsstater. En artikel i
förordningen säger att varje så kallad behörig myndighet (för Sveriges del är dessa myndigheter RKM samt Trafikverket) varje år ska offentliggöra en rapport om den trafik man
upphandlat.
”Varje behörig myndighet ska en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna
trafikplikten inom sitt behörighetsområde, om de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om
ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. Rapporten
ska skilja mellan busstrafik och spårbunden trafik, den ska möjliggöra kontroll och utvärdering av
kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering samt, i förekommande fall, ge information
om eventuella beviljade ensamrätters art och omfattning.”
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg (Artikel 7.1).
Förordningen trädde i kraft den 3 december 2009 och är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla
medlemsstater. Ensamrätt som nämns är dock inte tillåtet i Sverige: ”Ensamrätt får inte medges som
motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt.” (SFS 2010:1065, 3 kap. 4 §)

EU:s kollektivtrafikförordning är alltså bindande för Sverige, men just denna artikel är det få
RKM som levt upp till. Såvitt vi känner till har bara Södermanlands och Värmlands RKM
presenterat vad de kallar en årlig rapport, där Södermanland ligger närmast till att leva upp till
förordningens krav.33 SKL har gjort en vägledning för den årliga rapporten.34 Trafikanalys har
tidigare påpekat att vägledningen förefaller alltför vag för att kunna vara något reellt stöd för
RKM när rapporten ska tas fram.35
EU-kommissionen kom under 2014 ut med riktlinjer (guidelines) för kollektivtrafikförordningen
och därmed även den årliga rapporten.36 Riktlinjerna är inte bindande eftersom det ytterst
åligger Europeiska unionens domstol att tolka EU:s lagstiftning, men riktlinjerna visar hur
kommissionen uppfattar ett antal bestämmelser i förordningen.

”Trafikbokslut, Sörmlands län 2013 med årlig rapport”
www.lanstrafiken.se/Global/Lanstrafiken/Sormland/Dokument/%c3%85rsredovisning/Trafikbokslut%202013%20
med%20%c3%a5rlig%20rapport.pdf
34
”Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter – Begrepp och metoder för den årliga rapporten” ”
webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5330.pdf
35
”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:4), sidan 54.
36
Se ”Meddelande från kommissionen om tolkningsriktlinjer för förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik
på järnväg och väg (2014/C 92/01)”, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2014:092:TOC
33
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Vad gäller Artikel 7.1 om den årliga rapporten så är kommissionens tolkning att varje avtal ska
gå att identifiera i rapporten, och samtidigt ska man skydda berättigade kommersiella
intressen (vår kursivering). Kommissionen anser också att kollektivtrafikföretagen måste
lämna all information till RKM så att dessa kan uppfylla sina skyldigheter vad gäller offentliggörande. För Sveriges del är det inte uppenbart hur företagens eventuella skyldigheter i detta
avseende ser ut. I den årliga rapporten för Södermanland, den vi uppfattar som närmast i
Sverige till att uppfylla kraven i EU:s kollektivtrafikförordning, finns till exempel inga andra
uppgifter för tågavtalen än kostnader. Problemet är inte unikt för Södermanland, tvärtom har vi
intrycket att många RKM inte kan presentera uppgifter om utbud och resande enligt sina
tågavtal.37 Vi kan i dagsläget inte svara på om det beror på RKM:s ointresse/oförmåga att
kräva in uppgifterna eller på operatörernas ovilja/oförmåga att lämna ut uppgifterna till RKM.
Kommissionen säger också i sina riktlinjer att för att uppnå syftet med den årliga rapporten
och för att kunna göra meningsfulla kontroller och utvärderingar, så bör informationen finnas
lättillgänglig och medge ändamålsenliga jämförelser. Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att se till att informationen finns lättillgänglig på en webplats som tillhör en sammanslutning av behöriga myndigheter eller transportministeriet. Oss veterligen finns ännu inget
exempel på något land som har informationen på detta lättillgängliga sätt. Men EU-kommissionen håller i skrivande stund på med en kartläggning av ekonomiska effekter av EU:s
kollektivtrafikförordning. Varje medlemsland har fått enkäter som efterfrågar statistik om
upphandlad kollektivtrafik på nationsnivå ifråga om utbud, resande, antal anställda, kostnader,
vinstmarginaler med mera. Enkäterna innehåller också ett antal frågor relaterade till kollektivtrafikförordningen och dess förmodade effekter på ländernas kollektivtrafik. En av frågorna är
vilka årliga rapporter enligt Artikel 7.1 respektive lands behöriga myndigheter publicerat.
Resutat från studien kan väntas under senare delen av 2015.
Enligt EU-förordningen ska alltså varje RKM redovisa vad man upphandlat, från vem och vad
man betalat. Eftersom rapporteringen ska möjliggöra ”kontroll och utvärdering av kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering” måste den rimligen också innehålla mått på
vilken trafik som blivit av tack vare varje avtal. Vi har tolkat det som att rapporteringen måste
innehålla dels mått på utbudet, dels på resandet, på avtalsnivå, så att RKM:s ersättningar till
operatörer kan sättas i relation till utbud och resande, det vill säga visa vad RKM får för
pengarna de betalat till operatörerna.
Trafikanalys har samlat in uppgifter som går att använda till att göra den allra största delen av
en årlig rapport för åtminstone busstrafiken i varje län.38 Uppgifterna redovisas i kapitel 4.
Först vill vi dock ge några exempel från andra länders redovisning i samma anda som den
årliga rapportens ambitioner, det vill säga uppgifter på avtalsnivå.

3.2

Hur gör man i andra länder?

Vad publicerar andra länder om sin upphandlade trafik på den detaljnivå som EU:s kollektivtrafikförordning kräver, det vill säga på avtalsnivå? Vi presenterar här några exempel vi känner
till. En mer komplett redogörelse för vad som görs i respektive land väntas under senare delen

37

Utbud kan vara svårt uppskatta om det till exempel rör sig om ett kommersiellt trafikupplägg som får visst stöd
från RKM för att behålla vissa olönsamma turer, men antal resande/påstigande borde vara möjligt att mäta.
38
Samtliga RKM har fått hela den databas med avtalens egenskaper som vi samlat in för att varje RKM ska ha
möjlighet att jämföra sina egna avtal med andra läns avtal, i den årliga rapporten eller annan analys.
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av 2015, då resultat kommer från den studie som EU-kommissionen genomför under året (se
vidare avsnitt 3.1).

Danmark
I Danmark publicerar Trafikstyrelsen39 statistik för de sex regionerna, både aggregerad
statistik per region40 och för de sex regionerna per operatör41. För den senaste rapporten
framgår att Danmarks upphandlade busstrafik körs av ungefär 3 300 bussar och att de sex
regionerna har mellan 5 och 36 olika operatörer anlitade. Utbudstimmar och kontraktssummor
visas per operatör i varje region. Rapporten innehåller också information om kostnader, till
exempel genomsnittlig kontraktssumma per utbudstimme och per operatör i varje region.
Rapporteringen är för ett givet budgetår (senast 2014/2015) och jämför i flera avseenden de
sex regionerna men innehåller inget om utvecklingen över tid.42

Storbritannien
London har för sin busstrafik ett system liknande det svenska: en så kallad behörig myndighet,
Transport for London (TfL), handlar upp trafik från olika privata operatörer.43 Avtalen är
normalt fem år långa med option på ytterligare två år, vilket innebär att 15-20 procent av
trafiken upphandlas varje år. Upphandlingarna sprids ut under året och på TfL:s hemsida finns
upphandlingsplaner i form av listor över de upphandlingar som kommer att genomföras under
de närmaste åren, datum då de annonseras och datum för inlämning av anbud, för tilldelning
respektive för trafikstart.44
Vi har inte lyckats få tag på information om huruvida Storbritannien publicerar årliga rapporter,
men för London finns det en hel del information på avtalsnivå fritt tillgängligt på TfL:s
hemsida.45 För varje genomförd upphandling redovisas uppgifter om lägsta och högsta bud,
antaget bud, vinnande operatör och kostnad per utbuds-mile i antaget bud.46 Om antaget bud
inte är det lägsta anges skäl därtill. Vi kan hitta skäl som att TfL inte trodde operatörens
servicenivå skulle vara tillräckligt hög eller att operatören med lägsta budet inte hade
tillräckligt med fordon för att leva upp till kraven i kontraktet. Vid en snabb titt på genomförda
upphandlingar verkar antal anbud ligga mellan 2 och 5 anbud per upphandling. I detta

39

Trafikstyrelsen i Danmark motsvarar ungefär Transportstyrelsen i Sverige.
www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Statistik-fra-regionale-trafikselskaber/Offentlig-bustrafik.aspx
(denna statistik motsvarar ungefär Sveriges årliga statistik Lokal och regional kollektivtrafik som publiceras av
Trafikanalys)
41
www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Statistik-fra-regionale-trafikselskaber/Busentreprenoerer.aspx
42
Varje region har eget ansvar för att publicera en årlig rapport enligt kollektivtrafikförordningen. De rapporter vi
har sett är ungefär som årsberättelser för regionen, men vi kan inte se några uppgifter på avtalsnivå. Här är ett
exempel från Movia, Danmarks största så kallade trafiksällskap för Köpenhamnsregionen.
http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/okonomi/aarsrapport2013/Documents/aarsrapport_2013.pdf
43
Utanför London är busstrafiken avreglerad även om samarbete och subventioner mellan de offentliga
myndigheterna och operatörer är betydande, framför allt i form av bränslesubventioner och ersättning för
grupper som reser gratis eller rabatterat.
44
Senaste listan över kommande upphandlingar finns här
tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/uploads/forms/2016-2017-lbsl-tendering-programme.pdf
45
Vi känner inte till om motsvarande information per avtal finns för tågavtalen. Storbritannien har ett franchisingsystem för största delen av sin tågtrafik. Här sammanfattas franchise-tagarna och deras trafik av Storbritanniens
tillsynsmyndighet för väg och järnväg (ORR) http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0019/4933/tocbenchmarking-report-2012.pdf. ORR har också låtit göra en internationell jämförelse vad gäller bland annat
kostnader för tågtrafiken, men i den ingår tyvärr inte Sverige.
http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0004/3658/civity-toc-benchmarking-201112.pdf
46
https://tfl.gov.uk/forms/13923.aspx
40
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sammanhang kan vi nämna att för Sverige finns ingen systematisk uppföljning av antal
godkända bud på upphandlingar av kollektivtrafik. 47
Som kuriosa kan nämnas att busstrafik i London handlas upp sedan 1980-talet och man har
sedan länge bara incitamentsavtal, men idag inte några incitament kopplade till resandet.
Incitamenten som används är istället relaterade till punktlighet, kvalitet på framförandet av
bussarna och fordonens skick. Incitament baserade på antal resenärer har använts tidigare
men bedömdes som orättvist, eftersom många händelser som påverkar antal resenärer är
utanför operatörernas kontroll. Om TfL till exempel ville lägga till en linje i ett område eller öka
turtätheten på en närliggande linje, kunde operatören hävda att detta minskade det resenärsunderlag som de hade räknat med vid anbudsgivningen. Incitament baserat på antal
resenärer är ju ett sätt att uppmuntra operatörerna att agera så att fler vill resa kollektivt. Brist
på resenärer är i allmänhet inte något problem i London, utan problemet är snarast hur man
ska klara av att erbjuda ett utbud som motsvarar de ständigt ökande behoven. 48

Tyskland
Vi har ingen heltäckande bild av hur man redovisar avtal för allmän trafik i Tyskland, men vi
har ett exempel från den behöriga myndigheten i Berlin – Brandenburg, ett område där
ungefär 8 procent av Tysklands befolkning bor. Den senaste rapporten avser trafik 2013 med
buss, spårväg och regional tågtrafik, och alla avtal redovisas just med hänvisning till EU:s
kollektivtrafikförordning. Mest detaljerad information finns för busstrafiken: var trafiken körs
(linjer), operatör, utbudskilometer, betalning för respektive avtal samt vissa kvalitetsindikatorer.49 Varje behörig myndighet i Tyskland har ansvar för att publicera den årliga
rapporten för sitt område, men det finns ingen central publicering av rapporterna och heller
ingen mall för hur de ska se ut.50

Österrike
Årliga rapporter som avser tågtrafik rapporteras i Österrike till parlamentet och publiceras på
deras hemsida. I de årliga rapporterna beskrivs tågtrafiken i detalj och på avtalsnivå. Vad
gäller busstrafiken är det provinserna eller kommunerna som är ansvariga för årliga rapporter
och vi vet inget om i vilken utsträckning dessa publiceras. Den senast tillgängliga rapporten
om tågtrafiken avser 2013.51 Data för hela landet samlas in för både tågtrafik som körs av
privata operatörer och för trafik som upphandlats av ÖBB (den österrikiska statliga järnvägen.)
För den upphandlade trafiken redovisas hur kontrakten ser ut: tjänstens omfattning,
störningar, linjesträckning, tidtabell, rullande material som används och ombordservice.
Uppgifter som utbud, antal inställda tåg, antal inställda stopp vid en station och förseningar
redovisas per avtal. Vad gäller kostnader för trafiken (kostnad per utbudskilometer) anges
detta inte på avtalsnivå utan för upphandlad lokal och regional trafik respektive för fjärrtrafik.

47

I en studie från 2011 anges för ett 30-tal upphandlingar av busstrafik ett genomsnitt på 3,5 anbud, med
spridning från ett enda anbud till fyra-fem anbud. Se ”Kollektivtrafik utan styrning” (ESO rapport 2011:6, sidan
56). I en kommande rapport från ett forskningsprojekt på uppdrag av Konkurrensverket, "Konkurrens och trafik i
kollektivtrafiken", kommer antal anbud i olika upphandlingar att beskrivas. Trafikanalys har också för avsikt att i
nästa insamling av avtalen fråga efter antal godkända bud per upphandling (se vidare kapitel 5).
48
www.london.gov.uk/sites/default/files/Bus%20Services%20in%20London%20Report%2C%20Transport%20C
ommittee_0.pdf
49
Se images.vbb.de/assets/downloads/file/21799.pdf sidan 39-43 för regional tågtrafik och sidan 102-104 för
buss och spårväg.
50
De lokala behöriga myndigheterna i Tyskland är väldigt många. Vi har hört om antal så höga som 1 000 men
har ingen bekräftad källa till den uppgiften.
51
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/III-BR/III-BR_00527/index.shtml
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4

Bussavtal i Sverige

Trafikanalys har samlat in uppgifter om den upphandlade trafiken från alla RKM. I detta kapitel
redovisas information om avtalen för busstrafik som kördes under 2013. Andra trafikslag än
buss lämnas därhän. Förklaring till detta och hur datainsamlingen gått till i detalj redovisas i
Bilagan. Trafikverkets upphandlade trafik lämnas också utanför redovisningen av avtalen i
kapitlet.

4.1

Antal bussavtal och deras storlek

Storleken på ett bussavtal brukar beskrivas i antal fordon (antal bussar). För den upphandlade
busstrafiken är många av avtalen mycket små (1–2 bussar) medan några avtal täcker ett helt
läns trafik. Stora avtal kan ge stordriftsfördelar medan mindre avtal ger utrymme för fler
anbudsgivare. De RKM som har många avtal nämner konkurrens i närområdet som ett viktigt
skäl och att man vill gynna den genom att ha avtal som är mindre i omfattning. När
Stockholms RKM skulle upphandla det så kallade E20-avtalet nämndes stordriftsfördelar och
driftssäkerhet som skäl till att ha så stora avtal. E20-upphandlingen i Stockholms län är den
största upphandlingen av kollektivtrafik som hittills gjorts i Sverige.52 Upphandlingen omfattade
över 500 bussar och inkluderade dessutom cirka 160 spår- och järnvägsvagnar.53 Endast tre
företag var med och lade anbud i upphandlingen: Veolia, Keolis och Arriva, alla tre bolag med
utländskt statligt ägande i botten (se Tabell 4.3). Arriva vann upphandlingen där trafiken
regleras i fyra olika avtal.
För hela Sveriges busstrafik under 2013 har vi fått in uppgifter om 350 avtal som tillsammans
kör trafik med 8 993 bussar. Minst antal bussar, 28 stycken, har Gotlands län (0,3 procent av
det totala antalet bussar) och högst antal har Stockholms län med 2 411 bussar (27 procent
av alla bussar).54 Avtalens storlek varierar från att omfatta en enda buss till 336 bussar, med
medeltal 26 bussar och median 8 bussar per avtal. Dalarnas och Blekinge län har bara ett
bussavtal vardera för hela länets busstrafik55, medan Västra Götalands och Norrbottens län
har flest bussavtal: 63 respektive 60 avtal. Blekinge län är Sveriges minsta och Dalarna det
fjärde största länet till ytan, båda alltså med ett enda avtal för hela länets trafik. Befolkningstätheten i Blekinge län är ungefär fem gånger den i Dalarna.
Länen med flest avtal är stora till ytan, Norrbottens län är det största och Västra Götalands län
det femte största länet. Vad gäller befolkning och befolkningstäthet är dock länen väldigt olika.
Norrbottens län har 250 000 invånare och Västra Götalands län 1,6 miljoner vilket innebär att
52

E20-upphandlingens Block 1 gäller från 2012 och avser spårtrafik på Tvärbanan, Nockebybanan,
Saltsjöbanan samt busstrafiken i Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna, cirka 60 spårvagnar och 280
bussar. Arriva vann även Block 2 i E20-upphandlingen om trafiken på Roslagsbanan och i bussområde Norrort
fr.o.m. 2013, cirka 100 järnvägsvagnar och 250 bussar. E20-upphandlingen är totalt fyra avtal. En annan stor
upphandling som genomförs under 2015 avser Stockholms pendeltågstrafik, den så kallade E24-upphandlingen
med trafikstart juli 2016. www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2014/2014-04-29/punkt-07godkannande-forstudie-pendeltagstrafik-e24.pdf
53
Antal bussar och spårvagnar framgår av Arrivas hemsida http://arriva.se/sv/content/har-finns-vi.
54
Förutom att Kronobergs län saknas tror vi att materialet för övrigt är nära nog heltäckande. Se vidare om
datainsamlingen i Bilaga.
55
Från augusti 2014 har Dalarna delat upp trafiken i två avtal: stadstrafiken i Falun och Borlänge i ett och resten
av länet i ett annat.

27

Västra Götalands befolkningstäthet är 26 gånger den i Norrbotten. Det är kanske mest
förvånande att Norrbotten har så pass många avtal, men i de län som har relativt många avtal
brukar det föras fram att konkurrenssituationen på sikt gynnas av att RKM handlar upp många
mindre avtal snarare än få stora.
I Tabell 4.1 visas avtalens storlek räknat i antal fordon: avtal med max 10 bussar, avtal på upp
till 100 bussar samt avtal på 100 bussar och mer. Vi ser att majoriteten av avtalen (56 procent)
är på max 10 bussar, men dessa mindre avtal täcker tillsammans bara 8 procent av
bussparken som används och 7 procent av utbetalningarna. Det är bara 16 avtal som omfattar
100 bussar eller mer, men dessa står för hela en tredjedel av både fordonen som används
och av utbetalningarna.

Tabell 4.1Storlek på bussavtalen. Avtal i tre klasser med antal avtal, antal bussar respektive utbetalningar till
operatörer, Mkr. Avser busstrafik 2013.

Storlek på avtal

Antal avtal

Antal bussar

Utbetalningar, Mkr

1-10 bussar

195

706

1 358

11-99 bussar

139

5 335

10 702

100- bussar

16

2 952

6 303

350

8 993

18 363

Totalt

För varje avtal har RKM angett vilken operatör som har uppdraget enligt avtalet. För hela
landets 350 bussavtal har 92 olika operatörer angetts. Vi visar antal avtal per län och antal
olika operatörer per län i Tabell 4.2. Antal operatörer enligt företagsbeteckningarna är en
underskattning av antalet unika operatörer. Bland utförarna finns flera samverkansbolag där
flera mindre operatörer samverkar för att kunna delta i resurskrävande upphandlingar. I vissa
län har samverkansbolag en betydande del av den upphandlade busstrafiken. I Norrbottens
län står till exempel samverkansbolaget Centrala buss i Norrbotten för hela 37 av 60 avtal och
59 procent av utbudet. Andra samverkansbolag är Centrala buss i Jämtland/Härjedalen, Buss
i Väst i Västra Götalands län, Busspoolen i Västerbotten och Mittbuss i Västernorrland.
Sammanställningen av antal avtal och antal operatörer per län (Tabell 4.2) visar på en hel del
intressanta saker. Östergötland och Kronoberg utmärker sig som två län med relativt många
avtal (ett 20-tal) och också många olika operatörer. Stockholms län å sin sida har ungefär lika
många avtal, men bara fem olika operatörer. Hur kan det komma sig att trafiken i Stockholms
län är så koncentrerad till ett fåtal operatörer? Har det att göra med strategin att formulera
väldigt stora upphandlingar? Skåne län har ungefär samma situation som Stockholm, relativt
många avtal men relativt få olika operatörer. Västra Götalands län och Norrbotten har allra
flest avtal av länen, ett 60-tal vardera, men de har inte mer än ett tiotal olika operatörer
vardera. Vad är fördelarna med många respektive få olika operatörer? Vad är ”för få”
operatörer och är för få operatörer ett problem?
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Tabell 4.2: Antal avtal, antal operatörer samt genomsnittligt antal avtal per operatör. Avser busstrafik 2013 per
län.

Län

Antal avtal

Antal operatörer

Antal avtal per
operatör

19

5

3,8

Uppsala län

5

4

1,3

Södermanlands län

5

4

1,3

22

18

1,2

Stockholms län

Östergötlands län
Jönköpings län

3

3

1,0

Kronobergs län

26

17

1,5

Kalmar län

7

7

1,0

Gotlands län

2

1

2,0

Blekinge län

1

1

1,0

32

9

3,6

7

7

1,0

Västra Götalands län

63

13

4,8

Värmlands län

11

7

1,6

Örebro län

6

4

1,5

Västmanlands län

3

3

1,0

Dalarnas län

1

1

1,0

3

2

1,5

16

6

2,7

Skåne län
Hallands län

Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Totalt

8

4

2,0

50

15

3,3

60

10

6,0

350

92

3,8

Att stödja lokal och regional konkurrens framförs alltså ofta som skäl för att ha flera mindre
avtal, snarare än få större avtal. Om det ingår särskilda persontransporter som färdtjänst,
skolskjuts och liknande i avtalen så skonas även den lokala taxinäringen med färre och
mindre, mer lokala avtal. Konkurrensverket förordar i sin rapport ”Vårda och skapa
konkurrens”56 upphandling med så kallade kombinatoriska anbud, vilket innebär att uppdragen
delas upp i olika stora delar, naturligt avgränsade, så att anbudsgivarna själva kan välja hur
många och vilka delar de vill lägga anbud på. Detta ska gynna konkurrens, underlätta för
marknaden och kan leda till lägre kostnader för uppdragsgivaren. Vi förstår att bland annat
Västernorrland använt en sådan form för upphandling av busstrafik nyligen. Stockholm har å
sin sida snarare gått mot väldigt stora upphandlingar och dessutom kombinerat både bussoch spårtrafik i samma avtal, med hänvisning till synergier och driftssäkerhet.
Finns det problem med många avtal, leder det till exempel till ökade upphandlingskostnader
och andra administrativa kostnader? Är det svårare att följa upp ett stort antal avtal än ett
fåtal? Är det rimligt att ha väldigt många avtal och ändå bara ett begränsat antal operatörer?
Vi har nämnt ovan att upphandling är en mycket tidskrävande process och i många delar är
administrationen densamma för ett mindre och ett större avtal. Vad kostar egentligen ett avtal
”Vårda och skapa konkurrens - Vad krävs för ökad konsumentnytta?” (Konkurrensverkets rapportserie
2002:2).
56
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att administrera över hela avtalslängden, från förberedelser av upphandling, via samråd inför
upphandling (SIU), anbudsförfarande, utvärdering av anbud, kontraktsskrivning och uppföljning ända till avtalets slutdatum?57 Vi har inga svar på frågorna ovan men vi tror att de bör
diskuteras. I och med den datainsamling som beskrivs i föreliggande rapport så vet vi åtminstone hur många avtal de olika länen har och hur länen valt att strukturera sin upphandling.
För varje läns RKM finns det inför nya upphandlingar skäl att ställa sig frågor om man kan få
mer trafik för pengarna med fler/färre avtal.
Marknaden för busstrafik domineras av ett fåtal aktörer. I Tabell 4.3 visas de tio största operatörerna mätt i utbudskilometer, deras ägare samt deras andel av utbetalningar från RKM.

Tabell 4.3: De tio största operatörerna samt övriga där rangordning är efter utbudskilometer. Operatör, ägare,
antal avtal samt andel av utbudskilometer och av utbetalningar från RKM. Avser busstrafik 2013.

Operatör

Ägare

Antal
avtal

Utbudskilometer, %

Utbetalningar,
%

Nobina
Keolis

Privatägt (Canada)

43

27,2

23,6

Halvstatligt (Frankrike)

22

15,8

21,2

Veolia

Halvstatligt (Frankrike)

25

9,7

10,1

Arriva

Statligt (Tyskland)

9

9,1

10,2

Buss i Väst AB

Samverkansbolag med
34 privata operatörer
samt kommunägda
Uddevalla Omnibus AB

20

6,2

7,5

Nettbuss

Statligt (Norge)

20

5,2

4,1

KR Trafik AB

Privatägt

22

4,4

2,8

Bergkvara buss AB

Privatägt

10

2,5

2,1

Gamla Uppsala Buss

Landstingsägt

1

1,7

1,9

Centrala buss i
Norrbotten

Samverkansbolag med
19 privata operatörer

37

1,6

1,1

Övriga operatörer

-

141

16,5

15,4

350

100,0

100,0

Totalsumma

Källa: Trafikanalys egen insamling, operatörers hemsidor samt Sveriges bussföretag.

Hela 83 procent av utbudet av upphandlad busstrafik körs av de tio största operatörerna. På
plats nummer elva, första utanför tio-i-topp-listan i Tabell 4.3, är landstingsägda Västerås
Lokaltrafik som har avtal om nära nog all busstrafik i Västmanlands län. Det är alltså ett betydande utländskt statligt ägande bland de största bussoperatörerna, precis som på tågmarknaden. De utländska företagen tillsammans (privatägda Nobina samt de statliga och halvstatligt ägda operatörerna) står för 2/3 av både utbudet och de utbetalningar som går från
RKM till operatörerna. I Sveriges bussföretags sammanställning av bussbranschen påpekas
att 43 procent av bussfordonen är i utländsk ägo.58 I detta inkluderas också den långväga

57

I det nyligen presenterade delbetänkandet om järnvägens organisation konstateras om upphandlingar av
järnvägsunderhåll och att entreprenörernas administrationskostnader troligen ingår i anbudet medan
uppdragsgivarens (Trafikverkets) administrationskostnader förstås inte gör det. (”Koll på anläggningen”, SOU
2015:42, sidan 153). Vi känner inte till något försök att uppskatta vad upphandling av regional kollektivtrafik
kostar i administration.
58
http://www.bussmagasinet.se/2014/08/fyra-av-tio-svenska-bussar-utlandska-var-tredje-buss-statlig-ellerkommunal/
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kommersiella busstrafiken medan vi i denna rapport bara analyserar den upphandlade
regionala kollektivtrafiken.

4.2

Typ av avtal

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik59 har föreslagit att branschen som
huvudalternativ ska använda tre typer av avtal, med följande benämningar:


Tjänstekoncessionsavtal



Resandeincitamentsavtal



Produktionsavtal

I ett tjänstekoncessionsavtal finns underlag för kommersiell trafik, ett betydande affärsansvar
och en betydande affärsmässig risk ligger på trafikföretaget. Ett resandeincitamentsavtal kan
vara lämpligt i de fall det finns en potential för ökat resande. Incitamentet för trafikföretaget
ligger i den rörliga ersättningens storlek som alltså ska baseras på antal resenärer. Produktionsavtal slutligen är lämpligt i de fall där beställaren behöver ha ansvaret för det mesta som
rör trafiken och där samhället (RKM) tar hela den ekonomiska risken. Produktionsavtal kallas
ibland bruttoavtal och i dessa är alltså ersättningen en förutbestämd summa, oavsett hur
många som reser eller andra prestationer. Gränsen mellan olika typer av avtal är inte tydlig,
terminologin varierar och även produktionsavtal kan innehålla vissa incitament.60 Benämningen på avtal – vad man sätter för rubrik på dem – är inte heller skyddade termer. Det är
alltså fritt fram att sätta vilken ”etikett” man vill på ett avtal och avtalet definieras av sitt
innehåll, inte av hur det benämns.61
Vad gäller lagstiftning så regleras idag upphandling av kollektivtrafik av LOU och LUF. 62 Den
så kallade Genomförandeutredningen har lagt förslag på ny lagstiftning om nya regler om
offentlig upphandling och reglering av koncessioner enligt EU:s tre nya upphandlingsdirektiv
(SOU 2014:51, SOU 2014:69). De nya regelverket ska vara implementerat senast i april 2016.
Tjänstekoncessioner omfattas inte av LOU och LUF, men ska ändå precis som andra
offentliga upphandlingar utannonseras och följa de EU-rättsliga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet och proportionalitet. Tjänstekoncessioner har hittills varit helt
oreglerat i Sverige och när koncessioner är oreglerade finns det till exempel inte möjlighet att
överklaga dem. Den oklarhet som råder kring koncessioner kan verka avskräckande på
upphandlande myndigheter. Osäkerheten kring regelverket gör att vissa tar det säkra före det
osäkra för att inte riskera överklaganden. Den nya Upphandlingsmyndigheten som ska starta
Se ”Avtalsprocess för fördubblad kollektivtrafik – Hur ska branschens avtalsarbete utvecklas för att fördubbla
resandet och marknadsandel i kollektivtrafiken?”, juni 2013
www.svenskkollektivtrafik.se/Global/fordubbling.se/dokument/NYAvtalsprocessen/3__Avtalsprocessen%20augusti%202013.pdf
60
Bruttoavtal kan kombineras med någon form av incitament. Olika avtalsformer beskrivs närmare i ”Nya former
för ersättning i kollektivtrafiken” (av Roger Pyddoke, Jan-Eric Nilsson och Torbjörn Eriksson), VTI-rapport 625,
år 2009.
61
En ny typ av avtal är så kallade VBP-avtal, där hela eller mycket stor del av ersättningen till operatören utgår
efter antal Verifierade Betalande Passagerare. Denna typ av avtal ger även operatören incitament att räkna
antalet passagerare, något som inte är en självklarhet att man gör i alla län.
62
Skillnad mellan upphandling enligt LOU respektive LUF förklaras ingående i denna forskningsrapport
finansierad av Konkurrensverket: ”Överprövning av offentliga upphandlingar. En intervjustudie om skillnader
mellan LOU och LUF” (Konkurrensverket Uppdragsforskning 2014:8).
59

31

sin verksamhet i september 2015 ska stödja upphandlande myndigheter i denna och liknande
frågor.
Det nya EU-direktivet säger att tolkning av koncession och offentligt kontrakt har varit oklart
och gett upphov till flera domar i EU:s domstol (Direktiv 2014/23/EU, punkt 18). En tjänstekoncession ska enligt förslaget till ny förordning innebära att ”en betydande del” av verksamhetsrisken överförs på uppdragstagaren.63 Det finns dock inget praktiskt tillämpbart mått på
vad ”betydande del” skulle vara. En tumregel som vi hört nämnas för den upphandlade
kollektivtrafiken är att vid en tjänstekoncession ska minst 50 procent av intäkterna vara
beroende av antalet resenärer. Av direktivet framgår att en ”verksamhetsrisk bör bero på
orsaker som ligger utanför parternas kontroll. […] En verksamhetsrisk bör förstås som en risk
att utsättas för marknadens nycker […] framförallt risken för att tjänsteutbudet inte överensstämmer med efterfrågan.” (Direktiv 2014/23/EU, punkt 20)
Vi känner till två så kallade tjänstekoncessioner för svensk busstrafik: Trosabussen och Luleå
lokaltrafik. Avtalet i Luleå har benämningen ”tjänstekoncessionsavtal” på försättsbladet, men
vi ställer oss tveksamma till om det till sin utformning verkligen är det. En koncession ska
enligt ovan innebära att en betydande del av verksamhetsrisken överförs till utföraren. Luleå
lokaltrafik AB är ett kommunalägt bolag som inte exponeras för risk på samma sätt som ett
kommersiellt bolag gör. Dessutom har bidraget i avtalet för Luleå stadstrafik varit mångdubbelt
högre än bidraget till Trosabussen.64 Sammantaget tycker vi inte att avtalet för Luleå
stadstrafik uppfyller kriterierna för ett koncessionsavtal.
Trosabussen är dock ett tydligt koncessionsavtal, där Åkerbergs Buss AB sedan många år kör
buss Trosa – Stockholm (Liljeholmen). Trosabussen behåller ersättningen från resenärerna
som de får genom egen försäljning av biljetter. De får dessutom ett bidrag från Södermanlands RKM samt från Trosa kommun för gymnasieungdomars skolresor med bussen. Bidraget
från RKM har trappats ned över åren och från juni 2015 kommer trafiken att köras helt
kommersiellt. Södermanlands RKM har sammanfattat på ett tydligt sätt vad som krävs för att
ett koncessionsavtal ska kunna fungera. Det ska inte finnas uppenbar konkurrens från andra
trafikslag på den aktuella sträckan. Här är en kortare reslängd och att slippa byte viktiga
faktorer till Trosabussens fördel. Dessutom påpekas att operatören måste ta ett mycket aktivt
ansvar och ha stort engagemang i trafiken, dess utformning och utvecklingsmöjligheter. ”Att
trafiken skulle bli kommersiell var målet från början – tjänstekoncessionsavtalet har varit
”knuffen” ”.65
Att basera incitament på anta resande är en möjlighet bland flera. De olika incitament som har
kunnat anges för varje avtal i vår enkät är byggda på:







antal resande
kundnöjdhet
punktlighet
gods
fordonsskick
annat nämligen …

63

SOU 2014:69, sidan 105.
Ersättningen till Luleå lokaltrafik AB är enligt avtalet 21 kr/utbudskm medan motsvarande ersättning för
Trosabussen vid avtalets start för trafikåret 2010 var 6 kr/utbudskm i garantiersättning. Dessutom tillkommer ett
bidrag från vinstdelning som vi inte kan kvantifiera utan kännedom om skillnad mellan realiserade intäkter och
”avtalade biljettintäkter”. Över åren har dock bidraget för Trosabussen trappats av avsevärt och under 2013 fick
operatören enligt vår insamling knappt 5 kr per utbudskm medan Luleå lokaltrafik AB fick mer än 37 kr per
utbudskm.
65
Från konferensmaterial från Södermanlands RKM, Persontrafikmässan, Älvsjö, oktober 2014.
64
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Incitament baserat på antal resande har delats upp i två kategorier: med incitamentsandel
under 25 procent respektive 25 procent och mer. Denna uppdelning baseras på ett
ställningstagande man gjort inom Partnersamverkan för en förbättrad (tidigare fördubblad)
kollektivtrafik. I branschen pågår ett löpande utvecklingsarbete att öka inslagen av incitament i
avtalen. Enligt de modellavtal som branschen enats om bör den rörliga delen av betalningen
utgöras av ersättning per registrerad resande och vara en väsentlig del av kontraktets
omfattning, minst 25 procent av den totala ersättningen.66 Man har enats om att det är vid
denna andel som incitamenten får en reell betydelse för att öka resandet. 67
Tabell 4.4 visar vilka typer av incitament som RKM angivit för produktionsavtal respektive
incitamentsavtal. Tabellen ger ingen bild av hur stort inflytande de olika typerna av incitament
har på den totala ersättningen, men den ger en idé av vad det är för slags incitament som
förekommer. Observera att det för varje avtal kan ha angivits flera olika incitament. Produktionsavtalen kan alltså också innehålla incitament men incitamenten tenderar då vara av
mindre omfattning. Det vi ser i Tabell 4.4 är att 66 procent av produktionsavtalen (183 av 278
avtal) inte har något incitament över huvud taget. Av de incitament som nämns under rubriken
”Annat” finns till exempel ”bemötande”, men de flesta svar i denna kategori är också
resandeincitament av olika slag.

Tabell 4.4: Typ av avtal och typ av incitament i avtalen. Avser bussavtalen 2013.

Produktionsavtal

Incitamentsavtal

Alla avtal

Incitament resande < 25%

75

17

92

Incitament resande ≥ 25%

3

39

42

Kundnöjdhet

8

15

23

Punktlighet

11

3

14

Gods

0

26

26

Fordonsskick

8

3

11

10

5

15

Annat
Inget incitament alls

183

-

183

Antal avtal totalt

278

72

350

Anm: Incitamentsavtalen inkluderar två stycken tjänstekoncessioner. Observera att ett avtal kan ha flera olika
incitament. Radernas antal summerar därmed inte till totala antalet avtal.

4.3

Hur stora är incitamenten?

I föregående avsnitt (se Tabell 4.4) visades avtalen efter de benämningar som RKM själva
använt. Uppgifterna är inte alltid konsistenta när det gäller användningen av beteckningar på
avtal. Ett exempel är att produktionsavtal, som anges vara helt utan incitament, sedan visar
sig ha stora belopp kopplade till incitament bland utbetalningarna. Fortsättningsvis definieras
därför ett incitamentsavtal av att en viss andel av utbetalningar är incitamentsbaserad. Som
incitamentsgrund använder vi då alla slags incitamentsgrunder, inte bara antalet resenärer. Vi
beskriver i detalj i Bilagan hur incitamentsandelen har beräknats för varje avtal. Avtalen delas
upp i tre typer (Tabell 4.5): utan incitament, med låga incitament och med höga incitament.
66

Branschgemensamma avtalsrekommendationer inklusive mallavtal finns här
http://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/Avtalsprocessen/Avtalsprocessen-bilagor/
67
Se ”Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik” (Trafikanalys Rapport 2014:4, sidan 57).
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Som gräns för höga incitament använder vi den gräns som branschen angett som minsta
andel för att ge en reell effekt på resandet: 25 procent.

Tabell 4.5: Avtal efter hur stor andel av dess utbetalningar som är baserade på incitament. Avser bussavtal
som reglerar trafiken 2013.

Utan incitament

Antal
avtal

Utbudskilometer, %

Utbetalningar
2013, Mkr

Genomsnittligt
incitament, %

233

41

6 733

-0,1

Med låga incitament
(0,1% - 24,9%)

96

45

8 318

7,4

Med höga incitament (≥25%)

21

14

3 312

70,4

350

100

18 363

16,0

Totalt

Anm: I gruppen ”Utan incitament” finns en del avtal med mycket små straffavgifter.

Majoriteten av avtalen mätt i antal och 41 procent av utbudet regleras med avtal helt utan
incitament. En något större andel av utbudet – 45 procent – har avtal med låga incitament. I
genomsnitt har dessa avtal 7 procents incitamentsandel i sina utbetalningar. Avtal med höga
incitament, 25 procent eller mer, står således för resterande 14 procent av utbudet och med i
genomsnitt hela 70 procent incitament. Alla incitamentsavtal tillsammans – med låga eller
höga incitament – har en incitamentsandel på lite drygt 25 procent dvs. de 25 procent som
branschen sagt är en miniminivå för att få reell påverkan (se diskussion i avsnitt 4.2). Vi ska
då minnas att det fortfarande är nära hälften av utbudet som upphandlats med avtal helt utan
incitament (Tabell 4.5).
Länen skiljer sig åt i hur benägna de är att använda incitamentsavtal. Vi har beräknat varje
läns fördelning mellan olika slags avtal: utan incitament, med låga respektive med höga
incitament (jämför Tabell 4.5). Andelarna har beräknats på hur många fordon (antal bussar)
avtalen avser. Vi kan se i Figur 4.1 att det finns sju län som har enbart rena produktionsavtal
utan incitament (länen längst ned i figuren). Det finns också två län – Jönköping och
Gävleborg – som enbart har avtal med incitament. Övriga län har en blandning av avtal med
och utan incitament.
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Gävleborgs län
Jönköpings län
Hallands län
Västra Götlands län
Stockholms län
Uppsala län
Örebro län
Skåne län
Södermanlands län
Norrbottens län
Värmlands län
Östergötlands län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västmanlands län
Västerbottens län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
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Blekinge län
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100%

Höga incitament

Figur 4.1: Typ av bussavtal i länen, för trafik 2013.
Anm: Andelar (procent) med olika slags avtal är beräknat på antal fordon som avtalen avser.

Vi har redan nämnt att det i branschen bedrivs ett gemensamt arbete för att införa mer
incitament i avtalen.68 Man skulle då kanske kunna tro att län med en stor andel rena
produktionsavtal har äldre avtal. Faktum är dock att ett antal helt nya bussavtal är rena
produktionsavtal. Man ska då komma ihåg att de branschöverenskommelser som görs är
frivilliga att följa. Vi har fått intrycket att olika län kan ha väldigt olika syn på hur väl
överenskommelserna passar just det egna länets behov. Vissa län har till exempel egna
avtalsmallar snarare än använder branschens. Dessutom kan rena produktionsavtal i många
fall vara berättigade. Ett produktionsavtal är lämpligt då möjligheterna för operatören att
påverka resandet är begränsade, där syftet med kollektivtrafiken främst är att erbjuda en
grundläggande tillgänglighet och RKM därför bör ta hela den ekonomiska risken. Enligt
förarbetena inför den nya lagen om kollektivtrafik ankommer det på varje RKM att vid varje
given upphandling ”välja den avtalsform som är mest ändamålsenlig”.69 Eftersom kunskapen
om hur väl olika avtalstyper fungerar vid olika förutsättningar och behov är så outvecklad, är
det idag omöjligt säga hur väl RKM lyckas med denna uppgift.70
Det län som har störst del av sin trafik mätt i antal fordon i avtal med höga incitament är
Gävleborgs län, följt av Jönköpings, Västernorrlands och Stockholms län. Dessa avtal har till
största delen haft trafikstart under åren 2011–2013, det vill säga det är relativt nytecknade
avtal. Vårt intryck under datainsamlingen av avtalsinformation och vad vi hört från flera RKM
är att användning av incitamentsavtal kopplade just till resandevolymer har ökat under de allra
senaste åren, och att de kommer att fortsätta öka. I och med detta blir det viktigt för RKM att
följa resandet per avtal, eftersom utbetalningarna till operatörer blir direkt beroende av
resandet. Samtidigt finns det problem med konkurrensen i vissa län. I en del upphandlingar
lämnas bara ett enda anbud på trafiken, vilket gör RKM sårbart och beroende av den enda
intresserade operatören. RKM kan dock själva i viss mån påverka antalet anbud till exempel
”Avtalsprocessen - Från plan till avtal för att fördubbla resandet i kollektivtrafiken. Beslutad av
Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik”, Juni 2010, se www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/
69
SOU 2009/10:200, sidan 65.
70
Se ”Kollektivtrafik utan styrning” av Jan-Eric Nilsson, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi,
2011:6.
68
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med mer flexibla avtalsformer, större möjligheter för operatören att påverka linjenät, fordonstyper, med mera. Det har hänt att upphandlingar av operatörer bedömts som ”omöjliga delta i”
på grund av till exempel alltför detaljerade krav eller alltför begränsade affärsmässiga möjligheter. Överprövningar av upphandlingar framförs ofta som ett problem i branschen.
Det finns avtal som tagit detta med incitament till sin extrem. I de fyra så kallade E20-avtalen i
Stockholms län är 100 procent av ersättningen beroende på antal resenärer.71 Avtalen kallas
VBP-avtal (Verifierad Betalande Påstigande) och operatören (Arriva) får betalt för varje
påstigning. Resenärerna reser dock på SL:s månadskort eller på annat sätt inom SL:s
biljettsystem, vilket gör att pengarna går till SL och sedan därifrån till operatöreren. Den
fördjupade utredningen av VBP som Stockholms RKM har gjort är hemlig så det är svårt ta
ställning till hur de praktiskt utför sin granskning av VBP-avtalen – enligt egen utsago
”självkritiskt och objektivt”. 72 Eftersom avtalstypen är ett nytt inslag i sektorn så är avtalens
effekt på resande, kostnader och effektivitet av visst allmänt intresse.
För att få fram andelen incitament i avtalen har vi aggregerat alla incitamentsgrunder (se
Bilagan). I alla avtalen tillsammans så är den största delen av incitamenten i kronor räknat, 71
procent, baserat på resande. Vi skrev i samband med Tabell 4.5 att incitamentsavtalen i
genomsnitt har drygt 25 procent i incitamentsandel. Hur många avtal har då 25 procent eller
mer i incitament? Det är 21 avtal som har 25 procent eller högre incitamentsandel och av
dessa är det 8 avtal med 50 procent eller högre incitamentsandel. Avtalen med minst hälften
av betalningarna i form av incitament finns i Stockholms, Skåne, Gävleborgs och Jämtlands
län, och de flesta av dessa är relativt nytecknade avtal.
I Figur 4.2 visas alla avtal med incitament (jämför Tabell 4.5, i figuren har vi alltså exkluderat
alla avtal utan incitament) med totala utbetalningar för alla avtal och deras respektive incitamentsandel. Som vi kan se är det stor spridning i avtalen, både vad gäller deras storlek mätt i
pengar och vad gäller deras andel av incitament i utbetalningarna.

71

Ett av Stockholms läns avtal, för busstrafik i Norrtälje, har 50 procents incitament. Nobina är operatör i detta
avtal.
72
SLL, ”Information om genomförd fördjupad utredning VBP (Verifierad Betalande Påstigande) Ersättningsmodell i trafikaffärer”, Tjänsteutlåtande 2015-03-16, TN 2015-0172.
www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2015/2015-04-14/p17-Info-TN-genomford-utredningVBP-ersattningsmodell-trafikaffarer.pdf (s. 4)
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Figur 4.2: Avtal med låga eller stora incitamentsandelar. Incitamentsandel i procent på den lodräta axeln, och
utbetalningar totalt på den vågräta.
Anm: Figuren innehåller de 117 avtal som har låga eller höga incitament (jämför Tabell 4.5).

För de allra största bussavtalen, de fyra avtalen på 500 Mkr eller mer i totala utbetalningar, är
incitamentsandelen mellan 2 och 93 procent: i de tre Stockholms-avtalen 2, 4 respektive 7
procent och i avtalet i Skåne län hela 93 procent.73 Avtalet i Skåne hade trafikstart 2006 och
avtalen i Stockholms län trafikstart år 2000 eller 2011. De fyra VBP-avtalen i Stockholms län
med 100 procent incitament är alla på mindre än 500 miljoner kronor och syns högst upp i
Figur 4.2.
Eftersom avtalen sträcker sig över många år kommer det att ta tid att ändra strukturen på hela
avtalsmassan, även om viktiga initiativ för förändring tas vid nya upphandlingar. Löpande
uppföljning av avtalen är viktig för att höja kompetensen om hur man kan få ned kostnaderna
för given trafik, eller få mer trafik och mer resande för en given kostnad.

4.4

Vad kostar trafiken?

Som sagts tidigare kostar upphandlad trafik i länen inom alla trafikslag totalt ungefär 40
miljarder kronor per år, där hälften täcks med biljettintäkter och hälften med bidrag/tillskott från
kommuner, landsting och staten. Trafikeringskostnaderna för upphandlad busstrafik är
ungefär 19,4 miljarder kronor per år (2013).74 Trafikeringskostnaderna är mer än bara
ersättning till operatörerna men de 350 kontrakt vi samlat in motsvarar tillsammans en
ersättning till operatörerna på 18,4 miljarder kronor för 2013. Detta betyder att vi har en

73

Ersättningen i de fyra VBP-avtalen i Stockholms län med 100 procent incitamentsandel är alla mindre än 500
Mkr. Det är de fyra prickarna som ligger allra högst upp i figuren.
74
Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22).
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ganska bra överensstämmelse mellan avtalsuppgifterna och länens aggregerade uppgifter i
Lokal och regional kollektivtrafik (LoRK).
Alla RKM har inte kunnat ge information om alla de variabler vi frågat efter, men utbudet i
fordonskilometer och antal påstigningar finns för de flesta avtalen. Vi kommer nedan närmare
att redovisa hur mycket en fordonskilometer respektive en påstigning kostar i de olika länen
och för olika slags avtal, som två olika mått på effektivitet.

Hur mycket kostar en utbudskilometer?
Enligt LoRK för 2013 kördes under året ungefär 591 miljoner utbudskilometer busstrafik, och
summan av alla utbudskilometer i de 350 avtalen är 571 miljoner utbudskilometer, dvs. 3
procent lägre än LoRK. Då saknar fem avtal uppgift om antal utbudskilometer. Enligt LoRK
2013 var trafikeringskostnaden per utbudskilometer med buss i genomsnitt för hela landet 29
kronor. För data på avtalsnivå har vi en genomsnittlig kostnad på 32 kronor per utbudskilometer med medianen 26 kronor. Vi förefaller alltså ha rimliga uppgifter för avtalen.
Hur mycket en utbudskilometer kostar beror förstås till stor del på vilken slags trafik som körs.
En längre linje som körs mellan två kommuner har i genomsnitt färre stopp och en högre
hastighet än en stadsbuss. En utbudskilometer är därmed vanligen dyrare för stadsbusslinjen
(den lägre hastigheten ger framför allt högre personalkostnad per km). Vi har i
avtalsuppgifterna frågat efter geografisk utsträckning för avtalen:


Inom kommun



Mellan kommuner men inom län



Över länsgräns

Tyvärr finns inte uppgiften för alla avtal och dessutom kan ett avtal passa in i två eller tre av
kategorierna. Extremfallet är om ett län har ett enda avtal för all sin trafik, som således kan
avse alla tre typerna av trafik. Vi har inte haft möjlighet att själva koda linjer efter vad de avser
för slags trafik.75
Spridningen i kostnad för en utbudskilometer är stor, där vi antar att några få avtal med mindre
än 10 kr respektive över 100 kr per utbudskilometer är rapporteringsfel.76 I Tabell 4.6
sammanfattas kostnaden för en utbudskilometer i olika slags avtal. Observera att med
kostnad per utbudskilometer i tabellen avses endast kostnad som RKM betalat till operatören
för att få en utbudskilometer utförd. I genomsnitt lika stor kostnad belastar ju dessutom
resenärerna i form av biljettkostnad.
Storstadslänen har ett i genomsnitt dyrare utbud än övriga län, vilket är naturligt med tanke på
att det där är en större andel dyr stadstrafik. Avtal med incitament leder till högre kostnad per
utbudskilometer för RKM. Å andra sidan kan avtal med incitament också ha en högre
ambitionsnivå än avtal utan incitament, vilket vi inte har någon information om. Den högre
ambitionsnivån kan avse bussarnas kvalitet och komfort eller liknande. Större avtal tenderar
att kosta mer per utbudskilometer än mindre avtal, enligt Tabell 4.6. Detta är intressant
75

De namn som RKM själva gett till avtalen ger inte någon tydlig information om vad för slags trafik som avtalen
avser.
76
Alla orimliga värden signalerades i den webapplikation där RKM lämnade sina uppgifter om avtalen men det
var sedan varit upp till RKM att se till att inga orimliga värden rapporterades in. En modern buss drar 3-4 liter
diesel per mil i landsvägstrafik och runt 5 liter per mil i stadstrafik. Detta ger en dieselkostnad på 5-7 kr/km och
därtill kommer kostnad för bussen, chauffören och diverse kringkostnader. När vi exkluderar avtal med kostnad
per utbudskm under 10 kr så har vi troligen räknat alldeles för lågt.
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eftersom en hypotes är att större avtal ger stordriftsfördelar och därmed ett lägre pris.
Slutligen har vi delat in avtal efter ålder mätt med slutår (ett betydande antal avtal saknar
startår i insamlingen, medan slutår finns för samtliga avtal). Vi ser att 61 procent av utbudet
regleras av de nyaste avtalen, men att kostnaden per utbudskilometer är ungefär lika stor
oavsett avtalets ålder.

Tabell 4.6: Kostnad per utbudskilometer (utbetalt från RKM till operatör). Avser bussavtal 2013.

Grupp av avtal

Antal
avtal

Procent av
utbudet

Kostnad per
utbudskm

341

100

31

Storstadslän

108

52

36

Övriga län

233

48

25

341

100

31

Hela Sverige

Alla avtal
Avtal utan incitament (<=0%)

226

41

29

Avtal med låga incitament (0,1-24,9%)

95

45

32

Avtal med höga incitament (25% och mer)

20

14

34

341

100

31

Alla avtal
Små avtal (1-10 bussar)

188

9

26

Mellanstora avtal (11-99 bussar)

137

61

29

16

30

36

341

100

31

43

9

30

Nyare avtal (slutår 2013-2015)

141

30

31

Nyast avtal (slutår 2016 och senare)

157

61

31

Stora avtal (100- bussar)
Alla avtal
Äldre avtal (slutår 2012 och tidigare)

Anm: Nio avtal exkluderas, fem avtal saknar uppgift om utbudskilometer och fyra avtal har orimlig kostnad per
utbudskilometer (mindre än 10 eller över 100 kr). Avtal med slutår 2012 och tidigare kan via en option reglera
trafiken 2013.

Hur mycket kostar en påstigning?
Precis som i Lokal och regional kollektivtrafik (LoRK) mäter vi för avtalen inte antal resor utan
antal påstigningar. Om en person reser från A till C med bussbyte vid B så är det en resa men
den kommer visa sig i statistiken som två påstigningar. Många RKM mäter påstigningar
automatiskt via biljettmaskiner i bussarna, vilket i vissa fall missar t.ex. personer som reser på
SMS-biljett eller barn och andra som reser gratis. Andra RKM baserar sin statistik på ATR
(optisk avläsning vid påstigande) eller stickprovsmätningar vissa dagar eller veckor. Oavsett
hur RKM väljer att registrera sina påstigningar är det just påstigningar (snarare än resor) som
vi har uppgifter för. En viktig grund för att jämföra olika avtal är efter vad en påstigning kostar.
Enligt LoRK gjordes i den upphandlade busstrafiken 2013 ungefär 738 miljoner påstigningar
under 2013, och summan av alla påstigningar i de 350 avtalen är 700 miljoner, det vill säga
cirka 5 procent lägre. I avtalsinsamlingen är hela 55 avtal utan uppgift om antal påstigningar.
Enligt LoRK 2013 var trafikeringskostnaden per påstigning med buss i genomsnitt för hela
landet 31 kronor (LoRK 2013, Tabell 7). För data på avtalsnivå har vi en genomsnittlig kostnad
på 26 kronor, med median 67 kronor per påstigning. Vissa orimligt låga/höga värden tolkas
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nedan som felrapporteringar. I Tabell 4.7 redovisas hur mycket en påstigning kostar i olika
slags avtal (motsvarar Tabell 4.6 som är per utbudskilometer).

Tabell 4.7: Kostnad per påstigning (utbetalt från RKM till operatör). Avser bussavtal 2013.

Grupp av avtal

Antal
avtal

Procent av
påstigningarna

Kostnad per
påstigning

Hela Sverige

290

100

25

Storstadslän

107

75

22

Övriga län

183

25

37

290

100

25

177

28

31

Avtal med låga incitament (0,1-24,9%)

92

54

22

Avtal med höga incitament (25% och
mer)

21

18

27

Alla avtal
Avtal utan incitament (<=0%)

Alla avtal

290

100

25

Små avtal (1-10 bussar)

150

4

44

Mellanstora avtal (11-99 bussar)

124

50

29

16

46

25

290

100

25

Stora avtal (100- bussar)
Alla avtal
Äldre avtal (slutår 2012 och tidigare)

42

8

25

Nyare avtal (slutår 2013-2015)

113

32

26

Nyast avtal (slutår 2016 och senare)

135

60

25

Anm: 60 avtal exkluderas, 55 avtal saknar uppgift om antal påstigande och fem avtal har orimlig kostnad per
påstigande (mindre än 10 eller över 800 kr).

Vi ser att en påstigning är billigare i storstadslänen än i övriga län. Hur RKM:s kostnad per
påstigning påverkas av avtalens incitament är lite oklart. Avtal med låga incitament har lägsta
kostnaden per påstigning. Större avtal ger en lägre kostnad per påstigning medan kostnaden
är ungefär densamma oavsett hur nytt avtalet är.
De mått för kostnad per utbudskilometer och per påstigning som vi presenterat är till viss del
beroende av hur låga/höga styckkostnader som krävs för att utesluta ett avtals uppgift såsom
”orimligt”. Dessutom är för antal påstigningar hela 55 avtal utan uppgift (se Anmärkning till
Tabell 4.7). När RKM själva analyserar sina avtal finns större möjligheter att med detaljkännedom om åtminstone de egna avtalen göra korrekta avvägningar vilka avtal som är
lämpliga att jämföra med.
Variablerna i Tabell 4.6 och Tabell 4.7 samvarierar på många olika sätt. Avtal i storstad
(särskilt Stockholm) är till stor del nytecknade och med höga incitament. Eftersom olika
variabler samvarierar med varandra så måste orsakssamband sökas med multivariata
metoder, men den analysen faller utanför denna rapport.77

77

Forskare har tagit del av databasen över avtalen men det finns ännu inga publicerade analyser från de
projekten.
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Är det bäst med få eller många avtal?
Vi vill slutligen med ett exempel visa hur man kan jämföra olika läns upplägg av sin upphandlade trafik. Sådana här jämförelserna gör RKM allra bäst eftersom de har god kännedom om
sin marknad och kan bedöma hur likt eller olikt deras trafikbehov är ett annat läns mer i detalj
än vad vi kan se från insamlade data. I Tabell 4.8 jämförs bussavtalen för trafiken 2013 för tre
län som har ungefär lika stor befolkning och samma nivå på bussresandet (påstigningar):
Västmanlands län, Dalarnas län och Södermanlands län. De tre länen har valt olika sätt att
organisera sin upphandling. Västmanlands län har direkttilldelat i princip all busstrafik till det
landstingsägda bolaget, Dalarna har ett enda avtal med en kommersiell operatör medan
Södermanland har sin trafik uppdelad på fem avtal. Dalarnas avtal är utan incitament och
Södermanlands avtal är utan eller med mycket blygsamma incitament (några få procent).
Södermanlands minsta avtal är ett koncessionsavtal (Trosabussen, se diskussion i kap 4.2).
De tre länen har alltså i princip lika stor befolkning och lika stort resande. Dalarna är betydligt
större till ytan och således mer glesbefolkat än de andra två länen. Vad gäller utbudet så är
det dyrast per kilometer i Västmanlands län, medan samma län räknat per påstigande ligger
lägst. Att utbudet är dyrast i Västmanland leder oss till frågan om detta kan ha något att göra
med att de organiserar trafiken i egen regi (i landstingsägt bolag) snarare än utsätter trafikupplägget för ett anbudsförfarande.
För att kunna tolka skillnader i kostnad för utbud respektive resande fullt ut skulle vi vilja veta
som sagts ovan var trafiken körs och skillnader i till exempel linjelängd (en påstigning är i
genomsnitt längre och därmed dyrare längs en längre linje), men detta har vi ingen information om. Vi kan dock beräkna mått som genomsnittlig busstorlek, reslängd och beläggningsgrad:
Genomsnittlig busstorlek = platskilometer / utbudskilometer
Genomsnittlig reslängd = antal personkilometer / antal påstigande
Genomsnittlig beläggningsgrad = antal personkilometer / antal utbudskilometer
Av de tre studerade länen har vi uppgifterna vi behöver för att beräkna de tre kvoterna ovan,
enbart för Dalarna och Södermanland. Det vi kan se är att den genomsnittliga reslängden är
betydligt längre i Dalarna än i Södermanlands län, vilket kan härledas till den lägre befolkningstätheten i Dalarna. Genomsnittlig busstorlek är ungefär densamma i Dalarna och
Södermanland, men genomsnittlig beläggningsgrad är betydligt högre i Dalarna, 21
passagerare mot 11 i Södermanland. Om denna mycket höga siffra för Dalarna stämmer så
kan det förklara att Dalarna har en lite lägre kostnad per påstigande (41 kr mot 44 kr i
Södermanland), trots nästan dubbelt så långa resor i genomsnitt (35 km mot 19 km i
Södermanland). Man lyckas alltså fylla sina bussar i större utsträckning och kan därmed få
ned kostnaden per påstigande.
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Tabell 4.8: Jämförelse av tre likartade läns bussavtal. Avser trafik 2013.

Västmanlands län
Areal, km2

Dalarnas län

Södermanlands län

5 118

28 030

6 076

259 000

277 000

278 000

51

10
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Landstinget
RKM har hela
verksamheten

Regionförbund
Trafikbolaget kvar
med operativt
ansvar

Kommunalförbund
RKM har hela
verksamheten

Ett direkttilldelat
avtal med
landstingsägda
bolaget (99% av
utbudet) plus två
mycket små avtal

Ett avtal med
kommersiell
operatör, utan
incitament

Fem avtal med
kommersiella
operatörer, inga eller
mycket små
incitament

Utbudskm

8 790 000

15 900 000

16 627 000

Påstigningar

9 026 000

9 400 000

9 698 000

Genomsnittlig
busstorlek

-

50

48

Genomsnittlig
reslängd

-

35

19

Genomsnittlig
beläggningsgrad

-

21

11

Kostnad för RKM,
kr/utbudskm

37

24

26

Kostnad för RKM,
kr/påstigande

36

41

44

Befolkning
Befolkningstäthet,
inv/km2
RKM

Busstrafikavtal

Källa: Areal och befolkning från SCB (www.scb.se)

Den jämförelse vi gör i Tabell 4.8 är tänkt som ett exempel på en jämförande analys som det
insamlade datamaterialet kan användas till. Den här typen av jämförelser görs som sagts bäst
av RKM själva, då de kan jämföra det egna länet med likartade län och dra relevant slutsatser
om sin egen upphandling av busstrafik.
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5

Slutsatser

Kunskapen om avtalstypens betydelse för trafikens effektivitet och för kostnaderna är mycket
begränsad idag. Vi kan därför inte bedöma hur väl RKM idag hanterar sitt uppdrag att handla
upp kollektivtrafik, i bemärkelsen att få ut så mycket trafik som möjligt för en given budget av
skattemedel.
Med tillräckligt stort passagerarunderlag, och där operatören kan påverka resandevolymerna,
kan det vara lämpligt med avtal med incitament. I vissa fall kan dock produktionsavtalen
(bruttoavtalen) ha sin roll för att begränsa den kommersiella risken för operatören och
möjliggöra en etableringsvilja. Regeringen gör bedömningen att det är RKM:s ansvar att ”i
varje enskilt fall välja den avtalsform som är mest ändamålsenlig” (Prop. 2009/10/200, sidan
65).78 Med dagens bristande kunskap om avtalsformernas betydelse för trafik och kostnader
är det svårt för RKM att leva upp till detta. Dessutom tar man idag inte tillvara viktig
information som finns i redan gjorda upphandlingar och lär sig därmed inte av hur väl avtalens
konstruktion ger ”mest valuta för pengarna”.
Med datamaterialet som vi nu presenterat i denna rapport finns det möjligheter att bygga upp
en större kompetens om avtalen och hur trafiken och kostnader påverkas av val av avtalstyp.
Sveriges Bussföretag79 har i ett antal år följt upp alla nya upphandlingar av busstrafik. Deras
senaste rapport täcker upphandlingar som gjordes under 2014.80 Slutsatser är bland annat att
branschens rekommendationer för standard på bussar – Buss 2010 – har använts vid knappt
30 procent av den upphandlade trafiken. Indexrekommendationerna har dock använts för hela
77 procent av trafiken som upphandlades 2014. Vad gäller typ av avtal och av incitament så
anser Sveriges bussföretag att de flesta avtal som enligt dem borde vara incitamentsavtal,
också är det. Samtidigt anser de att det finns utrymme för ytterligare inslag av höga
incitament.
Trafikanalys anser att en uppföljning på avtalsnivå är nödvändig för att kunna styra och
motivera verksamheten inom den upphandlade kollektivtrafiken. Det är på avtalsnivå som
villkor för incitamentsstruktur och ersättningsnivåer fastställs och då bör verksamheten på
denna nivå kunna följas upp med viss frekvens. Ingenting hindrar naturligtvis att RKM även
gör uppföljning på andra nivåer (per linje, per operatör, etcetera).
Flera av länens RKM är ovana att sammanställa uppgifter där utbud, resande och kostnader
jämförs på avtalsnivå. Den EU-förordning som sedan december 2009 kräver ett offentliggörande av dessa uppgifter har inte efterlevts av mer än någon enstaka RKM. Ändå är nog
många överens om att uppgifterna skulle vara en viktig informationskälla. Om en RKM idag
har ett enda bussavtal är det omöjligt för denna RKM att få någon större lärdom av att analysera detta enda avtal. Med en databas för hela landet har man istället runt 350 avtal att
jämföra sitt avtal med. På så sätt kan varje RKM lära av alla läns avtal. Det går då också att få
en fullständig beskrivning av hela den upphandlade kollektivtrafiken, vilket är viktig information

78

Den behöriga myndigheten är i det här fallet RKM.
Tidigare Bussbranschens Riksförbund, BR.
80
Sveriges Bussföretag, ”Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken”, 2015-05-06.
www.transportgruppen.se/Documents/Publik_F%C3%B6rbunden/BuA/Rapporter/LINKrapport%202015%20FINAL.pdf
79
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för både RKM själva och deras branschförbund SKL81, men även för operatörer, politiker,
skattebetalare, forskare, utvärderare och andra intressenter. En sammanhållen insamling av
data om avtalen som möjliggör meningsfulla jämförelser är helt i den anda som EUkommissionens riktlinjer föreslår (se avsnitt 3.1).
En samlad översikt över kommande upphandlingar är viktig information för varje RKM så att
inte alla handlar upp samtidigt. Upphandlingar kräver mycket resurser av anbudsgivare och
om flera upphandlingar pågår ungefär samtidigt kanske vissa operatörer måste avstå att lägga
anbud på vissa. En översikt av kommande upphandlingar är också viktig information för
marknadens operatörer som kan ha bättre framförhållning i sitt arbete. Med den insamling av
avtal som Trafikanalys gjort är det en enkel sak att sammanställa en lista över alla avtal och
när deras sista datum för trafiken är. En sådan lista har Trafikanalys gjort och skickat till alla
RKM (i december 2014). En förebild i det här sammanhanget är de trafikplaner som finns för
till exempel busstrafiken i London (se om Storbritannien i avsnitt 3.2). För de flesta avtal i
Sverige finns optioner på ett eller några år som möjliggör förlängning bortom det ursprungliga
slutdatumet. För att veta när exakt i tiden det är dags för ny upphandling måste man veta om
optionen kommer att utnyttjas eller inte. Vi har efterfrågat den uppgiften för varje avtal
(”utnyttjas option just nu eller kommer den att utnyttjas?”) men en majoritet av avtalen saknar
den uppgiften.
Att samla en lista över kommande upphandlingar är en ambition som funnits länge i sektorn
men som av olika skäl inte har lyckats fullt ut. Med nu insamlade avtal är denna lista en bit
längre på väg. Insamlade data kan relativt enkelt kompletteras för att mer exakt ge besked om
när kommande upphandlingar är att vänta. En sådan kartläggning faller dock utanför
Trafikanalys uppdrag.
Det har varit relativt stort intresse för vår datainsamling av avtalsinformation. SKL nämner i sin
vägledning för den årliga rapporten att Trafikanalys datainsamling kan utgöra ett underlag.82 Vi
känner inte till om data från avtalsinsamlingen ännu har använts av någon RKM. Trafikanalys
har för avsikt att göra om insamlingen om avtal under hösten 2015 och då samla in avtal för
trafiken under 2014 inom samtliga trafikslag. Vi har nämnt att få län tidigare kunde redogöra
för sina tågavtal. Tågavtalen är ofta samarbeten mellan två eller flera län, och ofta överlämnas
avtalsförvaltning till samarbetsföretag som till exempel Mälab, Öresundståg eller Norrtåg. Vi
kommer dock ta fasta på att RKM ansvarar för den regionala kollektivtrafiken enligt lagen,
även om RKM kan överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag
(SFS 2010:1065, 3 kap, 2§). Eftersom RKM ansvarar för trafiken anser vi det rimligt att de ska
kunna redogöra för sina avtal, ungefär på det sätt som EU:s kollektivtrafikförordning avser.
En uppgift som vi hittills inte samlat in för avtalen, men som känns angelägen att täcka in
nästa gång, är antal godkända anbud vid upphandling av varje respektive avtal. I vissa län
kommer det in få anbud, ibland bara ett enda. I andra fall har väldigt stora upphandlingar med
nödvändighet begränsat vilka som kan delta i anbudsgivning. En viktig faktor för att kunna
bedöma kollektivtrafikens problem och möjligheter i olika delar av landet är antalet
intresserade operatörer.
För att få en kontinuerlig datainsamling av avtalsinformation behöver en aktör ha uppgiften att
hålla i insamlingen. EU-kommissionens riktlinjer anger att informationen ska ”offentliggöras på
en central webbplats, som exempelvis en webbplats som tillhör en sammanslutning av
behöriga myndigheter eller transportministeriet” (se diskussion om dessa riktlinjer i kap 3.1).
81

Sveriges Kommuner och Landsting
SKL (2014), ”Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter. Begrepp och metoder för den årliga
rapporten”, webbutik.skl.se/sv/artiklar/vagledning-for-regionala-kollektivtrafikmyndigheter.html
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Man skulle kunna tänka sig att dessa uppgifter samlas in av Trafikanalys, samordnat med
statistiken Lokal och regional kollektivtrafik, och görs tillgängligt för RKM och för allmänheten.
Insamlingen bör planeras och genomföras i nära samråd med både uppgiftslämnare och
dataanvändare. Användare av data är främst RKM, men även många andra såsom
operatörer, branschorganisationer, forskare samt tjänstemän och politiker i stat, landsting och
kommuner.
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Bilaga: Datainsamling

6

Tre års datainsamling
Trafikanalys har under tre års tid samlat in data från samtliga RKM på avtalsnivå. En
pilotundersökning genomfördes hösten 2012 för att utifrån dess resultat senare samla in data i
en webapplikation (hösten 2013 och 2014).83 Efter insamlingen hösten 2013 upptäcktes så
mycket fel i datamaterialet att det inte var meningsfullt att göra en kvantitativ analys av det. Ett
omfattande kvalitetsarbete var nödvändigt för att höja kvaliteten på insamlade uppgifter. Under
våren 2014 besöktes därför 8 av 21 RKM, däribland de tre storstadslänens RKM. Diskussioner fördes om hur de samlar in uppgifter om till exempel antal påstigande på bussar och
tåg, hur uppgifterna lagras och hur de kan tas fram för till exempel trafik inom ett visst avtal.
Från besöken var det tydligt att de flesta RKM bör kunna ta fram de flesta uppgifter som
efterfrågas på avtalsnivå. Från besöken blev det dock också uppenbart att de i vissa län är
ovana vid att följa upp sin verksamhet på avtalsnivå. Behovet av uppföljning på avtalsnivå
kommer att öka i och med det ökande inslaget av incitamentsavtal.
Utifrån erfarenheterna av avtalsinsamlingen så långt, och av besöken på RKM, beslöts inför
insamlingen hösten 2014 att bara efterfråga avtal för busstrafiken. Att teckna avtal för
tågtrafiken lämnas vanligen över till samarbetsbolagen (Mälab, Öresundstågen, Norrtåg
etcetera). RKM bidrar med pengar och tycks ofta få bristfällig återkoppling i bemärkelsen
information om vilket utbud och vilket resande som de får för sina pengar.
Inför datainsamlingen hösten 2014 fick varje RKM ett skräddarsytt underlag i form av


data om de bussavtal för trafiken 2012 de tidigare lämnat uppgifter om



jämförelser mellan summan av dessa bussavtal och bussuppgifter för samma län
som getts till Lokal och regional kollektivtrafik 2012 (LoRK84)

Även om det kan råda viss diskrepans mellan summan av bussavtalen och busstrafiken enligt
LoRK i samma län, så ska utbud, resande och kostnader vara på ungefär samma nivå. I de
fall rapporteringen om avtal föreföll orimlig så påtalades detta.85 Syftet med att ge varje län ett
skräddarsytt underlag var naturligtvis att försöka höja kvaliteten i den nya insamlingsomgången.
För åtminstone utbudskilometer, antal påstigande och trafikeringskostnader är summan av
avtalsuppgifterna för de flesta länen nära uppgifterna från länens aggregerade uppgifter i
LoRK för samma år. Avvikelserna är bara några få procent. Vad gäller hur enkelt RKM kan ta
fram uppgifter om sina avtal så varierar det stort, från mycket lätt med data i god ordning, till
mycket svårt där ingen i organisationen har överblick och det tar väldigt lång tid för att ta fram
uppgifterna. I detta sammanhang kan påpekas att en större myndighet ingalunda är någon
garant för att kunna tillhandahålla uppgifter om avtalen, deras kostnader och vad som
levererats inom dem.
Det första undersökningsåret sammanfattas i PM:en ”Avtalen för den upphandlade trafiken – en pilotstudie
(Trafikanalys PM 2012:12).
84
Senaste statistiken avser 2013, se Lokal och regional kollektivtrafik 2013 (Trafikanalys Statistik 2014:22).
85
Exempel på brister var tusentalsfel, orimligt stora eller små värden, för gamla avtal, etcetera
83
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Från alla RKM har vi fått uppgifter om 350 avtal som reglerade busstrafiken under 2013. Ett
fåtal avtal om minibuss/taxibil har exkluderats för att få mer homogenitet i datamaterialet. I
materialet finns en hel del partiellt bortfall det vill säga vissa variabler saknas för en del avtal.
Hur stort bortfallet är för specifika variabler redovisas i texten.

Variabler som efterfrågats
EU:s kollektivtrafikförordning (se avsnitt 3.1) är inte så konkret med exakt vad som ska
redovisas i den årliga rapporten. Det är tydligt i förordningen att operatörerna som kör trafik på
kontrakt ska namnges, och pengar som betalats ut ska redovisas, men för övrigt är förordningen öppen för viss tolkning. Trafikanalys har för insamlingen valt ett antal variabler
fördelade på de tre dimensionerna avtal, trafik respektive utbetalningar. Varje variabel har
efterfrågats för varje enskilt avtal som gällde för trafik under ett visst år (2013 i denna rapport).
Uppgifter som efterfrågats i enkäten sammanfattas i Tabell 6.1.
Tabell 6.1: Variabler som efterfrågats i enkät om avtal för upphandlad trafik i länen, för trafik ett givet år.
Avtalen

Trafiken

Utbetalningarna

Avtal

Avtal

Avtal

Avtalsområde

Avtalsområde

Avtalsområde

Trafikslag

Trafikslag

Trafikslag

Antal fordon

Utbudstimmar

Utbetalt fast pris, 1000-tals kr

Operatör

Utbudskilometer, 1000-

Utbetalt mot körda km,

tal

1000-tals kr

Platskilometer, 1000-tal

Utbetalt mot antal resenärer, 1000-

Startår för avtalet

tals kr
Slutår för avtalet

Personkilometer, 1000-

Utbetalt i annan bonus,

tal

1000-tals kr

Typ av avtal

Påstigande, 1000-tal

Avdrag för inställd tur eller felaktig

Typer av incitament/bonus i avtalet

Mätmetod för antal

Avdrag för annan otillräcklig

påstigande

kvalitet, 1000-tals kr

Antal optionsår i

Kräver avtalet någon

Summa

avtalet

form av redovisning av

(beräknas automatiskt)

avgångstid, 1000-tals kr

resandet?
Utnyttjas optionen just nu eller

Kommentar

Kommentar

kommer den att utnyttjas?
Om option kommer att utnyttjas i
framtiden, krävs då ett beslut om
allmän trafikplikt?
Ingår godstransporter ("bussgods") i
avtalet?
Avser avtalet trafik inom kommun,
mellan kommuner eller över
länsgräns?
Kommentar
Anm: De tre översta uppgifterna identifierar avtalen och är identiska för Avtalen / Trafiken / Utgifterna.
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Länen skiljer sig åt med avseende på vilka variabler de kan redovisa för busstrafiken på
avtalsnivå. För utbudet kan de flesta redovisa utbudskilometer medan något färre län kan
redovisa utbudstimmar. Som mått på resandet efterfrågades antal påstigningar och personkilometer (eller resandekilometer). En handfull län har problem att redovisa något enda av
måtten för resande på avtalsnivå. Bland övriga län varierar det vilka som kan redovisa den
ena, den andra eller båda variablerna. I den statistik som redovisas i rapporten beskrivs hur
många avtal som har exkluderats och på vilka grunder (att information saknas eller extremt
låga/höga värde vilket tolkas som felrapportering).
Efter besöken på RKM under 2014 (se ovan) blev det uppenbart att kvalitetsarbetet för att få
korrekta uppgifter på avtalsnivå, och korrekta aggregerade uppgifter på länsnivå, kommer att
ta tid. I och med SKL:s Öppna jämförelser om kollektivtrafik och det ökande inslaget av
incitamentsavtal, kommer intresset för uppföljning på läns- och avtalsnivå antagligen att öka,
och med det förhoppningsvis även intresset för att höja kvaliteten i uppgiftslämnandet.

Utbetalningar och incitamentsandel
RKM har för undersökningen redovisat uppgifter om utbetalningar till kontrakterad operatör för
varje avtal. Utbetalningarna summerar för alla bussavtal till ungefär 18 miljarder kronor under
2013, vilket är i nivå med trafikeringskostnader enligt statistiken LoRK för samma år (som är
19 miljarder men där ska trafikeringskostnaderna även inkludera vissa andra kostnader än
bara ersättning för trafiken, såsom t.ex. depåer). Utbetalningarna per avtal har efterfrågats i
fyra komponenter:


Utbetald fast ersättning (inkl. utbetalt mot körda km)



Utbetalt mot antal resenärer



Utbetalt i annan bonus



Avdrag för olika kvalitetsproblem

Den första posten är en fast kostnad som är bestämd i förväg och oberoende av antal
resenärer, tidhållning och annan kvalitet. Körda kilometer kan ge viss variation i ersättning,
men inte bedömts som ett reellt incitament eftersom tidtabellen för ett avtal som regel är
given. De tre sista typerna av utbetalning summerar till den incitamentsbaserade ersättningen,
där den sista delen är ett negativt belopp. Incitamentsersättningen i förhållande till den totala
ersättningen benämns här incitamentsandel. Den ligger till grund för uppdelningen i avtal med
låg respektive hög incitamentsandel, där gränsen mellan kategorierna är satt till 25 procents
incitamentsandel.
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Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi analyserar och
utvärderar föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi
ansvarar även för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer. Trafikanalys bildades den 1 april 2010 och har huvudkontor i Stockholm
samt kontor i Östersund.

Trafikanalys
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

Tel 010 414 42 00
Fax 010 414 42 10
trafikanalys@trafa.se
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RAPPORT:
MER KOLLEKTIVTRAFIK OCH
SAMHÄLLSNYTTA FÖR PENGARNA
LARS SANDBERG 2017

Förord
Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för
människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. Dessutom skapar
kollektivtrafiken nytta för samhället genom att vidga arbetsmarknadsregionerna och minska
klimatutsläppen osv. Det är på grund av dessa nyttor för resenärerna och samhället, det som brukar
kallas kollektivtrafikens samhällsnytta, som kommuner, landsting och regioner organiserar,
upphandlar och delfinansierar den lokala och regionala kollektivtrafiken.
Flera rapporter har pekat på att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt. Kostnadsutvecklingen
hänger delvis samman med att kollektivtrafikens samhällsnytta har ökat genom bl.a. utbyggd
regiontågstrafik för att vidga arbetsmarknadsregionerna och ökad användning av mer miljövänliga
fordon, men detta är inte hela förklaringen. För att komma till rätta med kostnadsutvecklingen
behöver kollektivtrafiken bl.a. bli mer kostnadseffektiv.
De flesta rapporter som skrivits om kollektivtrafikens kostnader och kostnadsutveckling fokuserar på
vad som är kostnadsdrivande. Den här rapporten har motsatt perspektiv, istället för att inriktas på
problemen fokuserar rapporten på möjliga åtgärder. Denna rapport är den första heltäckande
genomgången över möjliga åtgärder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan använda för
att sänka sina kostnader och bli mer kostnadseffektiv.
Effektiviseringsåtgärder lever inte i något sorts vacuum. De får även konsekvenser på
kollektivtrafikens samhällsnytta, kollektivtrafikresandet och på tillgängligheten för olika grupper i
samhället. Därför har vi analyserat hur man ska kunna få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta
för pengarna.
En del åtgärder som beskrivs i denna rapport kan uppfattas som självklara. Åtgärder som många
regionala kollektivtrafikmyndigheter redan har genomfört. Vissa åtgärder strider dessutom mot
varandra. Det går t.ex. inte att både korta och förlänga avtalstiden för trafikkontrakten.
Svensk Kollektivtrafik tar inte ställning för eller emot de åtgärder som beskrivs. Vilka åtgärder som de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna väljer att genomföra är en politisk fråga i respektive
kollektivtrafikmyndighet.
Vår förhoppning är att den här rapporten kan ge inspiration och stöd i det fortsatta arbetet med att
skapa både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.
Rapporten har skrivits av Lars Sandberg, och kvalitetsgranskats av Helena Leufstadius, Mattias Adell
(kapitel 3.5) och Mattias Andersson (kapitel 3.2)
Lars Sandberg, analytiker
Svensk Kollektivtrafik
Stockholm den 11 december 2017
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1. Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Flera rapporter har pekat på att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt. Men det går inte att bara
titta på hur kostnaderna utvecklas. Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt
genom att skapa möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter
och service. Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället genom att vidga
arbetsmarknadsregionerna och minska klimatutsläppen osv. Det är på grund av dessa nyttor för
resenärerna och samhället, det som brukar kallas kollektivtrafikens samhällsnytta, som kommuner,
landsting och regioner organiserar, upphandlar och delfinansierar den lokala och regionala
kollektivtrafiken.
Kostnadsutvecklingen hänger delvis samman med att kollektivtrafikens samhällsnytta har ökat
genom bl.a. utbyggd regiontågstrafik för att vidga arbetsmarknadsregionerna och ökad användning
av mer miljövänliga fordon, men detta är inte hela förklaringen. För att komma till rätta med
kostnadsutvecklingen behöver kollektivtrafiken bl.a. bli mer kostnadseffektiv. Den övergripande
frågeställningen i denna rapport är därför hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan få både
mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.
Åtgärder som ger mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna
I litteraturen har nästan 50 åtgärder identifierats som kan sänka kollektivtrafikens kostnader eller
effektivisera verksamheten och därigenom frigöra resurser som kan användas för att stärka och
utveckla kollektivtrafiken. Men effektiviseringsåtgärder kan inte genomföras i något sorts vacuum.
De får även andra konsekvenser på samhället, resandet och resenärerna.
För att få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna bör man prioritera de åtgärder
som har både hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken och positiva
effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället, eller åtminstone
inte påverkar dessa områden negativt. Följande åtgärder bedöms i huvudsak uppfylla dessa kriterier:













Samordning av linjelagd och särskild kollektivtrafik samt tillgänglighetsanpassning av den
linjelagda trafiken
Senarelägg startiden för förskola samt grund- och gymnasieskola på morgonen
Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att sänka priset i lågtrafik
Val av kollektivtrafiksystem
Marknadsföring för att öka kollektivtrafikresandet
Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning
Framkomlighetsåtgärder
Åtgärder för att öka antalet anbud
Åtgärder för att minska riskerna i trafikavtalen
Öka standardisering av fordonen
Förläng avtalen för att undvika kostnader för överprövning
Anropsstyrd kollektivtrafik med små fordon istället stora bussar

Eftersom detaljutformningen av respektive åtgärd i många fall spelar mycket stor roll för åtgärdens
effekter och det dessutom behövs mer forskning och ytterligare studier när det gäller i stort sett
samtliga åtgärder som beskrivs i rapporten så ska prioriteringen av åtgärderna tolkas indikativt.
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Följande åtgärder bedöms ha hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera verksamheten,
men samtidigt riskerar åtgärderna att få negativa effekter på samhällsnyttan, fördelningen och
kollektivtrafikresandet:







Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att höja priset i högtrafik
Nedläggning av kollektivtrafik med få resenärer
Färre fordonstyper i varje avtal
Funktionskrav istället för detaljkrav
Större ansvar för tidtabellsplaneringen till trafikföretagen
Trafikplaneringsåtgärder

Några åtgärder bedöms ha låg potential att minska kostnaderna eller effektivisera verksamheten och
samtidigt ha positiva effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället,
eller åtminstone inte påverkar dessa områden negativt:



Överlåt trafik till att drivas delvis ideellt
Sluta upphandla och bedriv trafik i egen regi

Dessutom finns det en åtgärd som har både låg potential att minska kostnaderna eller effektivisera
verksamheten och samtidigt riskerar åtgärden att få negativa effekter på samhällsnyttan,
fördelningen och kollektivtrafikresandet:


Överlåt trafik till helt kommersiell drift

Enkätundersökningen
Enkätundersökningen som gjorts inom ramen för rapporten visar att samtliga regionala
kollektivtrafikmyndigheter1 arbetar aktivt och målmedvetet för att effektivisera trafiken och sänka
kostnaderna. De flesta myndigheterna har dessutom vidtagit åtgärder inom samtliga
åtgärdsområden.
Brist på evidensbaserad kunskap
Fokus i litteraturen om kollektivtrafikens kostnader och kostnadsutveckling ligger på vad som är och
kan vara kostnadsdrivande. Den här rapporten har motsatt perspektiv, istället för att inriktas på
problemen fokuserar rapporten på möjliga åtgärder. Fokuseringen på vad som är kostnadsdrivande
medför att det finns brist på evidensbaserad kunskap om de åtgärder som kan användas för
kostnadssänkning och effektivisering av kollektivtrafiken och deras effekter på samhällsnyttan,
resandet och resenärerna.
Kunskapen som finns är dessutom ojämnt fördelat på olika delområden. Litteraturen handlar i stor
utsträckning om vad de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och mindre om vad trafikföretagen
kan göra. En stor del av analyserna är inriktade på avtal och upphandling, och bara till mindre del om
övriga områden. Inom upphandlingsområdet har huvudfokus legat på utformningen av avtal, medan
forskningen om åtgärder för att t.ex. öka antalet anbud för att skapa ett tillräckligt konkurrenstryck
som håller nere kostnadsutvecklingen har betydligt mindre omfattning. De flesta studierna handlar
om busstrafik, medan det är mer ovanligt med analyser av taxi- och skärgårdstrafik samt trafik med
tåg, spårvagn och tunnelbana. Det finns en hel del analyser av åtgärdernas påverkande på resandet,
men det är mindre vanligt med studier av hur effektiviserings- och besparingsåtgärder påverkar
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samhällsnyttan eller den samhällsekonomiska nyttan, liksom fördelningen mellan olika grupper i
samhället.
Det finns därför ett mycket stort behov av mer forskning och ytterligare analyser för att komma
tillrätta med bristen på evidensbaserad kunskap. Som redan framhållits är kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning en åtgärd som kan ge både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.
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2. Inledning
2.1.

Bakgrund och syfte

Flera rapporter har pekat på att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt, samtidigt som det
generellt finns en ökad press på de offentliga resurserna. Men det går inte att bara titta på hur
kostnaderna utvecklas. Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa
möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service.
Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället genom att vidga arbetsmarknadsregionerna
och minska klimatutsläppen osv. Det är på grund av dessa nyttor för resenärerna och samhället, det
som brukar kallas kollektivtrafikens samhällsnytta, som kommuner, landsting och regioner
organiserar, upphandlar och delfinansierar den lokala och regionala kollektivtrafiken.
Kostnadsutvecklingen hänger delvis ihop med att kollektivtrafikens samhällsnytta har ökat genom
bl.a. utbyggd regiontågstrafik för att vidga arbetsmarknadsregionerna och ökad användning av mer
miljövänliga fordon, men detta är inte hela förklaringen. För att komma till rätta med
kostnadsutvecklingen behöver kollektivtrafikens finansiering stärkas genom:




Att öka intäkterna
Nya finansieringskällor
Att göra kollektivtrafiken mer kostnadseffektiv genom att få mer kollektivtrafik och
samhällsnytta för pengarna

Syftet med denna rapport är att analysera och bygga upp kunskapen om den tredje punkten, vilka
åtgärder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan vidta för att få både mer kollektivtrafik
och samhällsnytta för pengarna.

2.2.

Metod och genomförande

Enligt Holmberg styrs kollektivtrafiken av tre synsätt: det företagsekonomiska, det
samhällsekonomiska och det fördelningspolitiska. Han pekar på att det finns en målkonflikt mellan
det företagsekonomiska och det samhällsekonomiska synsättet inom kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken innehåller drag av såväl kommersiell verksamhet som samhällelig service finansierad
av skattemedel. Kollektivtrafiken ska tillgodose alla medborgares behov och i hela landet. Detta krav
finns inte på en kommersiell verksamhet. Där kan man välja ett segment som man fokuserar på. Det
är uppenbart att ett företagsekonomiskt synsätt inte alltid ger samma utfall som ett
samhällsekonomiskt. Det blir dessutom ännu mer komplicerat eftersom det samhällsekonomiska
synsättet inte tillgodoser alla samhällsmål. Inom kollektivtrafiken uppträder ofta mål som gäller
fördelning mellan olika grupper som inte enkelt kan hanteras med ett samhällsekonomiskt synsätt.2
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Fördelningspolititiskt

Kollektivtrafiken

Företagsekonomiskt

Samhällsekonomiskt

Figur 1 De tre synsätten som styr kollektivtrafiken

WSP har tagit upp de tre synsätten ur ett annat perspektiv. Konsultföretaget har pekat på att privata
och offentliga aktörer har olika skäl att engagera sig i en verksamhet. Den offentliga sektorns skäl för
att engagera sig i kollektivtrafik är att säkerställa samhällsintressen, bl.a. fördelningspolitiska, och öka
samhällsnyttan/samhällsekonomisk nytta. Privata företags beteende styrs istället av att de är
vinstmaximerande.
Om man utgår från klassisk ekonomisk teori och de olika forskningsinriktningar som bildar grunden
för teorierna om samverkan mellan det offentliga och det privata bör kollektivtrafikförsörjningen
utformas utifrån vad som är samhällets mål för trafikförsörjningen. Det är först när man har en tydlig
bild av samhällets mål som man kan avgöra hur kollektivtrafikförsörjningen bör organiseras och
vilken roll privata operatörer bör spela. Då kan man organisera samverkan så att såväl den allokativa
effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar väl mot olika mål och motiv som samhället har
för att engagera sig i kollektivtrafik) som den produktiva effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna
produceras effektivt) kan tas tillvara.
Att förbättra den produktiva effektiviteten i produktionen och utbudet av tjänster, är det sätt genom
vilket ett privat engagemang enligt forskningen anses kunna tillföra värden i ett samverkansprojekt,
som t.ex. upphandling av kollektivtrafik. De drivkrafter som styr ett enskilt företag ger däremot ingen
vägledning när det gäller att åstadkomma en samhällsekonomiskt eller fördelningspolitiskt effektiv
omfattning och inriktning av verksamheten.
I ett samarbete mellan det offentliga och det privata är det därför den offentliga sektorns uppgift att
säkerställa den allokativa effektiviteten och den privata sektorns uppgift att säkerställa den
produktiva effektiviteten. Något förenklat skulle man kunna säga att den offentliga parten har
ansvaret för att resurserna används till rätt saker ur ett samhällsperspektiv och den privata partnern
för att resurserna används på bästa sätt för givna ändamål.3
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Den övergripande frågeställningen för denna rapport är:


Hur kan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna få både mer kollektivtrafik och
samhällsnytta för pengarna?

För att besvara denna frågeställning har arbetet genomförts i etapper. I den första etappen gjordes
en litteraturstudie för att identifiera vilka åtgärder som kollektivtrafikmyndigheterna kan vidta för att
sänka kollektivtrafikens kostnader. Med utgångspunkt från målet om ökad effektivisering samt de tre
synsätten analyserades åtgärdernas konsekvenser utifrån fyra frågeställningar:


Vilken (kostnads-)effektiviseringspotential har åtgärden?



Hur påverkar åtgärden kollektivtrafikens samhällsnytta?



Hur påverkar åtgärden fördelningen i samhället?



Hur påverkas kollektivtrafikresandet?

I etapp två genomfördes en enkätstudie bland de regionala kollektivtrafikmyndigheter som är
medlemmar i Svensk Kollektivtrafik4 för att analysera i vilken omfattning de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna vidtagit de olika effektiviseringsåtgärderna som identifierades i
litteraturstudien.
Under den avslutande tredje etappen drogs slutsatser om hur samhället, utifrån frågeställningarna
ovan, kan få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.
Potential för effektivisering
En arbetsgrupp inom Partnersamverkan pekade år 2009 på att det, utifrån erfarenheterna från andra
branscher och forskning, bör vara möjligt att effektivisera kollektivtrafiken med 20 procent genom
ökad gränslös samverkan och ökad affärsmässighet. Detta mål gäller enligt arbetsgruppen som
genomsnitt för branschen. Det här skulle leda till att betydande resurser frigörs, resurser som kan
användas för att öka trafikutbudet och utveckla nya tjänster i kollektivtrafiken vilket i sin tur är en av
förutsättningarna för att öka resandet.5 Hur denna effektiviseringspotential räknades fram eller hur
den skulle förverkligas beskrevs dock inte av arbetsgruppen.
Vid analyser och beskrivningar av potentialen för olika åtgärder måste man skilja mellan teoretisk
och praktiska potential, där den teoretiska potentialen är högre än den praktiska. Skälet är att det
finns en rad faktorer som begränsar möjligheterna att uppnå den teoretiska potentialen, som
tidshorisont, politiska förutsättningar, företagskultur osv. Detta kan illustreras med figuren på nästa
sida:
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Figur 2 Teoretisk och praktisk potential

Den effektiviseringspotential som Partnersamverkan menade fanns år 2009 ska sannolikt tolkas som
en teoretisk potential.

2.3.

Kollektivtrafikens kostnader

2.3.1.

Kollektivtrafikens kostnadsutveckling

Kollektivtrafikens kostnader stiger. Från år 2007 har kostnaderna för den lokala och regionala
kollektivtrafiken ökat från 28,4 miljarder kr till 45,6 miljarder kr år 2016. Även kostnaderna för
färdtjänst har stigit. Under samma period har kostnaderna för färdtjänst ökat från 2,9 miljarder kr till
nästan 4,0 miljarder kr.

Kollektivtrafikens kostnader per år, miljoner kr
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Figur 3 Kollektivtrafikens kostnader per år, miljoner kr
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2.3.2.

Orsaker till kollektivtrafikens kostnadsutveckling

De senaste årens kostnadsökningar beror enligt SKL:s analys till tre fjärdedelar på mer kollektivtrafik
och fler avgångar, framförallt ökat utbud av tågtrafik, samt ökade löne-, bränsle- och
fordonskostnader.6
Det är ett problem att kollektivtrafikens kostnader stiger snabbt, men det behövs ett bredare
perspektiv än att bara titta på kostnaderna. Det ökade utbudet och de stigande fordonskostnaderna
har samtidigt ökat nyttan för resenärerna, den samhällsekonomiska nyttan och att kollektivtrafiken i
högre grad än tidigare bidrar till uppfyllandet av de transportpolitiska och klimatpolitiska målen.
Det ökade utbudet av kollektivtrafik ökar nyttan för resenärerna genom bl.a. kortare väntetider och
kortare restid, vilket i sin tur ökar kollektivtrafikresandet. När kollektivtrafikandelen stiger ökar den
samhällsekonomiska nyttan genom bl.a. bättre tillgänglighet, lägre utsläpp, högre trafiksäkerhet osv.
Ökat utbud av tågtrafik får samma effekter som ökat utbud av kollektivtrafik generellt, men i ännu
högre grad eftersom tågtrafik har lägre externa effekter än busstrafik och genom att tågtrafiken är
snabbare och vidgar arbetsmarknadsregionerna mer än busstrafik. Att vidga
arbetsmarknadsregionerna har också varit trafikhuvudmännens, och senare de regionala
kollektivtrafikmyndigheternas, syfte med att bygga ut de regionala tågsystemen.7
Sedan trafikhuvudmännen tog över ansvaret för länsbanorna 1990 har resandet med den regionala
tågtrafiken, som framförallt består av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas tågtrafik, ökat med
över 200 procent, medan fjärrtrafiken bara har ökat med 34 procent. Tåget har blivit en avgörande
faktor för att skapa större arbetsmarknadsregioner.8 Eller som SKL beskriver utvecklingen:
”Tågtrafik är förhållandevis dyr per utbudskilometer men extremt viktig för att öka
hushållens tillgänglighet till olika arbetsplatser liksom företagens tillgänglighet till
arbetskraft. Växande pendlingsavstånd – dvs. regionförstoring – är och har varit helt
avgörande för den ekonomiska tillväxten under senare decennier.”9
En annan aspekt är att det ökade antalet avgångar med snabbare tåg och högre komfort, har gjort
det mer prisvärt att resa med tåg och att resenärerna får mer för biljettpriserna jämfört med år
1990.10
Fordonskostnaderna har bl.a. stigit snabbt eftersom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställer
allt högre krav på bussmotorer med låga utsläpp och på användning av icke-fossila bränslen. Andelen
bussar som drivs med förnybara drivmedel har ökat från 30 till 76,7 procent mellan 2011 och 2016.11
Detta minskar utsläppen av bl.a. växthusgaser och ökar den samhällsekonomiska nyttan. Dessutom
ökar kostnaderna när fordonen anpassas till personer med funktionsnedsättningar. Mellan 2011 och
2015 ökade andelen tillgänglighetsanpassade bussar från 40 till 78 procent och
tillgänglighetsanpassade tåg från 80 till 96 procent.12 Detta är kvalitetsökningar som ökar nyttan för
resenärer med funktionsnedsättningar och för resenärer som reser med barnvagn eller tungt bagage.
Tillgänglighetsanpassningen kan dessutom sänka kommunernas kostnader för färdtjänst. Andelen
färdtjänstresenärer som reser med den linjelagda kollektivtrafiken har ökat från 18,7 procent år 2010
till 27 procent år 2016.13
Kostnadsökningen beror de även på ökad trängsel i trafiken med allt högre lönekostnader per körd
kilometer som följd, omförhandlingar i samband med stora strukturella förändringar inom befintliga
12

avtal inför trängselskattens införande i Göteborg 2013, nya typer av avtal, införande av
kvalitetsincitament, ökade banavgifter samt i enstaka fall på ekonomiska konsekvenser av uppsagda
trafikavtal.14
Det finns dessutom ett grundläggande förhållande som driver upp kollektivtrafikens kostnader.
Busstrafiken har en hög andel personalkostnader (se Figur 4 nedan). Ett generellt problem för
verksamheter med hög andel personalkostnader är att kostnaderna i dessa verksamheter ökar
snabbare än konsumentprisindex.15
SKL har dragit slutsatsen att kollektivtrafikens kostnadsutveckling bidrar till de transportpolitiska
målen:
”För att öka tillgängligheten för företag och hushåll är det svårt att undgå att
kostnaderna ökar. Detsamma gäller om man vill uppnå högt ställda krav i fråga om miljöoch tillgänglighetsanpassning beträffande fordonen. Mot den bakgrunden kan
utredningen inte dra någon annan slutsats än att kostnadsökningen under senare år i
hög grad överensstämmer med de transportpolitiska målen.” 16

2.3.3.

Kollektivtrafikens kostnadskomponenter

Förståelsen för den regionala kollektivtrafikens kostnader kan ökas genom en beskrivning av
kollektivtrafikens olika kostnadsposter. Enligt studier från WSP17 (stadsbusstrafik) och SKL18 består
busstrafikens kostnader till 50-55 procent av lönekostnader, 15-20 procent av drivmedelskostnader,
10-20 procent av fordonskostnader och 15 procent övriga kostnader.
Pendeltågstrafiken i Stockholms estimerade kostnader består till 32 procent av fordonskostnader, 20
procent av kostnader för förare och ombordpersonal, 20 procent av kostnader för stationer och
depåer, 15 procent av övriga kostnader 8 procent kostnader för banavgifter och 5 procent av
kostnader för drivström.19 Se vidare Figur 4 Sammanställning över buss- och pendeltågtrafikens olika
kostnader nedan.
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Figur 4 Sammanställning över buss- och pendeltågtrafikens olika kostnader
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3. Åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för
pengarna
3.1.

Utjämning av kollektivtrafikresandet mellan hög- och lågtrafik

Det finns i dag en mycket stor variation i kollektivtrafikresande mellan olika tider på dygnet. Detta
leder till ökade kostnader för kollektivtrafiken eftersom fordonens och fordonsflottans storlek
dimensioneras utifrån när efterfrågan på kollektivtrafik är som störst. Dessutom försvåras
personalplaneringen, vilket trafikföretagen löser genom ett stort antal delade tjänster. För
resenärerna medför den ojämna efterfrågan trängsel i rusningstrafik.
I grova drag används, enligt Kol-Trast, en sjättedel av driftsresurserna för kollektivtrafiken i en stad
för det extra utbud som behövs för att tillgodose efterfrågan i högtrafik. I figuren nedan finns en
schematisk bild över hur driftskostnaderna varierar över dygnet och veckan samt hur mycket av
utbudet och driftsresurserna som används för att tillgodose det extra utbud som behövs i högtrafik
och hur mycket som används för att skapa ett basutbud och god tillgänglighet i en stad. Omkring två
tredjedelar av driftsresurserna används för att ge invånarna ett grundläggande kollektivtrafikutbud i
en stad utan väsentliga trafikstockningar eller förseningar. En tredjedel används för att skapa det
utökade utbud som behövs för att ge alla bostäder och arbetsplatser i staden en rimlig tillgänglighet
till kollektivtrafiken.20

Figur 5 Driftskostnadernas variation över dygn och vecka för kollektivtrafiken i Oslo

21

Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet mellan hög- och lågtrafik kan såväl investeringskostnader
som driftskostnaderna sänkas genom att färre fordon behöver köpas in och de fordon som köps in
kan användas mer effektivt under dygnet. Kanske går det även att minska storleken på fordonen.
Dessutom kan kapaciteten i vissa fall ökas eftersom det i dag finns brist på kapacitet för regional- och
pendeltåg på en del bansträckor.
Det finns två sätt att jämna ut efterfrågan under dygnet, dels genom att differentiera biljettpriserna
mellan hög- och lågtrafik och dels genom att senarelägga eller sprida ut skol-, förskole- och
arbetsdagens början under längre tid på morgonen.
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Flera rapporter drar slutsatsen att en utjämning av reseefterfrågan mellan hög- och lågtrafik har
potential att sänka kostnaderna och får andra positiva effekter, men att det behövs ytterligare
forskning.22

3.1.1.

Tidsdifferentierade biljettpriser

Tidsdifferentiering kan göras genom att höja priset i högtrafik, sänka det i lågtrafik eller att både höja
priset i högtrafik och sänka det i lågtrafik. Det är även möjligt att differentiera biljettpriset genom att
införa rabatter för vissa resenärsgrupper, t.ex. för resenärer som inte behöver pendla till arbete eller
utbildning.
Svensk Kollektivtrafiks enkätundersökning visar att 24 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har differentierat biljettpriserna för att jämna ut resandet genom att sänka priset i
lågtrafik och 33 procent har infört rabatter för vissa grupper i lågtrafik. Däremot har ingen RKM höjt
priset i högtrafik. Något som är vanligt i den helt kommersiella tåg- och flygtrafiken.
Det finns en rad internationella exempel på tidsdifferentierade biljettpriser. I Melbourne Australien
fick tågpendlare åka gratis om de avslutade resan före 07.00, något som minskade belastningen
under rusning med mellan 1,2 och 1,5 procent.23 Tidsdifferentierade priser har även införts i
Nederländerna där det är 40 procent rabatt på resor utanför rusningstrafik. Införandet av rabatten
hade stor effekt på resebeteendet, särskilt bland äldre. Även London och Köpenhamn har infört
tidsdifferentierade biljettpriser för att sprida ut trafiken under dygnet. I London är resor med
tunnelbanan dyrare under högtrafiken och billigare efter kl. 09.30. I Köpenhamn har man infört en
rabatt på 20 procent på resekort utanför högtrafiken.24
En studie av konsekvenserna i Trondheim, som höjde biljettpriserna i rusningstrafik med 23 procent
och sänkte dem i lågtrafik med 7,7 procent, visar att det är möjligt att öka både intäkter och antalet
resor med tidsdifferentierade biljettpriser. Intäkterna ökade med mellan 2,5 och 9,5 miljoner norska
kronor och resorna blev 3 procent fler.25
Urbanet pekar efter teoretiska beräkningar på övergripande nivå av effekterna av tidsdifferentierade
biljettpriser i Bergen, Oslo, Göteborg och Uppsala på att effekterna på kostnader och intäkter verkar
skilja sig åt i de olika städerna. I Göteborg kommer underskottet att öka om man bara sänker
biljettpriset under lågtrafik. För att minska underskottet behövs det även en höjning av priset i
högtrafik. I Uppsala visade beräkningarna att det räckte att sänka priset i lågtrafik för att minska
underskottet. För att göra mer detaljerade analyser av effekterna av tidsdifferentiering i svenska
städer bör lokala marknadsundersökningar göras för att få mer exakta data.26
En anledning till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte vill höja biljettpriset under högtrafik
kan vara att de vill förbättra framkomligheten på vägar och gator. Om de höjer priserna kan
konsekvensen bli att fler väljer bilen, med ökad trängsel som följd. En annan orsak kan vara att de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna vill ha ett enkelt biljettprissystem. K2 pekar på att det enligt
en del forskare kan vara rimligt att överväga lägre pris under lågtrafik eftersom det i många fall inte
kräver extra resurser och att det till och med kan vara företagsekonomiskt lönsamt. En prishöjning i
högtrafik och prissänkning i lågtrafik kan vara samhällsekonomiskt motiverad, men det behövs
ytterligare studier hur detta skulle slå företagsekonomiskt och hur det skulle påverka målet om en
enkel och begriplig prissättning27.
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I en annan rapport från K2 framhålls att en målkonflikt kan uppstå mellan ambitionen att göra
kollektivtrafiken mer tillgänglig för låginkomsttagare, genom en önskan om att hålla nere priserna,
och ambitionen att minska trängseln i högtrafik genom att höja priserna i högtrafik.28 Holmberg
pekar på att det finns ytterligare en målkonflikt med tidsdifferentierade biljettpriser. Både prisnivån
och biljettprissystemet påverkar resandet och upplevelsen av resan. Resenärerna uppskattar ett
enkelt biljettprissystem som är stabilt och förutsägbart. Om man däremot vill optimera intäkterna
och jämna ut efterfrågan över dagen, bör man differentiera biljettsystemet utifrån både tid och längd
på resan. Problem med förståelse från resenärerna har enligt Holmberg hindrat införande av
tidsdifferentierade taxor.29

3.1.2.

Senareläggning av starttiden för förskola samt grund- och
gymnasieskola

Efterfrågan på kollektivtrafik kan även jämnas ut genom att senarelägga eller sprida ut skol-,
förskole- och gymnasieskolans början på morgonen. Enligt beräkningar av effekterna att sprida ut
skolstarten för gymnasieelever i Linköping en timme skulle efterfrågan på de mest belastade
avgångarna minska kraftigt på ett flertal linjer. I stort sett hela besparingen för busstrafiken skulle
uppnås om skolstarten för gymnasieleverna spreds ut under en halvtimme.30
Utspridning och senareläggning av skol- och förskoledagens start kräver diskussion med berörda
kommuner och skolor. Hittills har sådana diskussioner i allmänhet inte varit så framgångsrika.31 En
intervjuundersökning bland rektorer i Linköping visade att samtliga tillfrågade var negativa till att
sprida ut skolstarterna eftersom det skulle leda till problem med schemaläggning, lokaler och lärares
arbetstider.32
Däremot visar en lång rad undersökningar att en senareläggning av skolans starttider har gynnsamma
effekter på hälsan, välbefinnandet och skolprestationerna för elever i de övre tonåren. Ett exempel
är ett treårigt projekt, där 9 000 gymnasieelever deltog, som genomförts vid University of Minnesota.
En slutats från projektet var att när man flyttade fram gymnasieskolas starttid från kl. 7.50 till 8.40
ökade elevernas närvaro, de fick högre poäng på standardiserade test och deras betyg förbättrades.
Samtidigt minskade deras trötthet, depressionssymtom och konsumtion av koffeindrycker. Ett stort
antal skolor i USA har därefter, i enlighet med detta, flyttat fram sina starttider.33
De positiva effekterna beror på att vi människor i hjärnan har något som ibland kallas för
”dygnsrytmcentrum”. Detta fungerar som en biologisk klocka som reglerar vilka tider på dygnet som
det är naturligt att vara vaken respektive sova. När det gäller den biologiska klockans förinställningar
är åldern en tungt vägande faktor. För t.ex. tioåringar är det inte särskilt svårt att gå upp vid 6.30
eller 7. Men i och med puberteten ökar sömnbehovet till nio timmar per natt, samtidigt som den
biologiska insomningstiden förskjuts två till tre timmar, så att det blir nästan omöjligt att lägga sig så
tidigt som skolans starttider kräver. Detta gör att många elever drabbas av kronisk sömnbrist. Särskilt
gäller detta elever i de övre tonåren, som i allmänhet är kvällsmänniskor och behöver sova till nio på
morgonen för att fungera optimalt.34

16

3.1.3.

Enkätundersökning: Utjämning av kollektivtrafikresandet mellan
hög- och lågtrafik

Svensk Kollektivtrafiks enkätundersökning visar att samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter35
arbetar för att jämna ut kollektivtrafikresandet mellan hög- och lågtrafik. Som framgår av Figur 6 är
den vanligaste åtgärden, som 90 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vidtagit, att
försöka påverka kommuner att anpassa start- och eller sluttider i förskoleklass, grund- och
gymnasieskola för mer kostnadseffektiva trafiklösningar. En fjärdedel har tidsdifferentierat
biljettpriset genom att sänka det i lågtrafik och en tredjedel har infört rabatt för vissa grupper av
resenärer, t.ex. särskild pensionärsrabatt, under lågtrafik. Ingen regional kollektivtrafikmyndighet har
höjt priset i högtrafik.
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Rabatt för vissa
Försökt påverka
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Figur 6 Andel RKM som genomfört åtgärder för att jämna ut resandet mellan hög- och lågtrafik

3.2.

Samordning och tillgänglighetsanpassning

Flera rapporter framhåller att det går att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att samordna den
linjelagda kollektivtrafiken med skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor.
Ökad samordning leder inte bara till mer kollektivtrafik för pengarna, utan även till att det kan skapas
fler resmöjligheter i glesbygdsområden. När skolskjutstrafik öppnas för allmänheten skapas det
möjligheter för fler turer och bättre yttäckning. När kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas kan
färdtjänstdebuten flyttas högre upp i åldrarna. För samhället ger detta ekonomiska vinster och för
boende i glesbygd ökar standaren på kollektivtrafiken.36
SKL har pekat på att det i den allmänna kollektivtrafiken görs ca 1 383 miljoner resor 2012 till en
kostnad på totalt ca 36,5 miljarder kronor, dvs. 26 kronor per resa i genomsnitt. I den särskilda
kollektivtrafiken görs ca 176 miljoner resor till en kostnad på ca 7,5 miljarder kronor, dvs. 185 kronor
per resa i snitt. Om samtliga resor som i görs i den särskilda kollektivtrafiken istället skulle
genomföras i den linjelagda kollektivtrafik skulle kostnaderna sjunka med 38 procent enligt SKL.
Detta är den maximala teoretiska besparingspotentialen. Denna potential är omöjlig att uppnå, inte
ens med en ny lagstiftning eftersom det alltid kommer finnas resenärer som inte kommer att kunna
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resa med den allmänna kollektivtrafiken p.g.a. grava funktionsnedsättningar och att färdtjänstlagen
inte enbart täcker upp för resor som inte kan genomföras i kollektivtrafiken.
Intervjuer med företrädare för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som gjordes inom ramen
för SKL:s studie pekar på att den praktiska besparingspotentialen ligger på 25-30 procent av de totala
kostnaderna, vilket skulle innebära en besparing på ca 2 miljarder kr per år för hela Sverige. Bara en
samordning av beställningsfunktioner för länsomfattande sjukresor och färdtjänst beräknades till 20
procent av de totala kostnaderna. Enligt en tidigare bedömning av SKL kan det finnas en
besparingspotential på cirka 35 procent genom att samordna den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken. 37

3.2.1.

Samordning av linjelagda och särskild kollektivtrafik

Samordning mellan olika former av kollektivtrafik är inget nytt. Sedan många år arbetar man på
många platser i landet med att öka samordningen mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
och även mellan de olika formerna av särskild kollektivtrafik för att minska kostnaderna, öka
kostnadseffektiviteten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.
Skolskjutsar samordnas ofta med den allmänna kollektivtrafiken genom att upphandlade skolskjutsar
har linjelagts och därmed utgör en del av den allmänna kollektivtrafiken. De regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar då för planering och genomförande och skolorna köper
skolkort för elevernas resor. I glest befolkade områden bygger linjetrafiken ofta på resor till och från
skola och elever utgör den helt dominerande resenärsgruppen. Denna typ av linjetrafik har ofta
skapats utifrån skolskjutsbehoven. Sedan ett antal år pågår det enligt SKL arbete med att samordna
skolornas tider med den allmänna linjelagda kollektivtrafikens tidtabeller. Ytterligare en variant är
kollektivtrafik med personbilar kör närtrafik som samplaneras med färdtjänst och sjukresor, vilket
kan ersätta lågtrafikerade linjelagda turer.
Enligt SKL:s rapport är det mycket vanligt att färdtjänstresor samordnas med sjukresor och annan
anropsstyrd trafik på regional nivå, både när det gäller upphandling, planering och fördelning av
köruppdrag i en gemensam beställningscentral. Samordningen brukar också omfatta upphandling av
köruppdragen. Sammantaget innebär detta ett effektivare fordonsutnyttjande med positiva effekter
på de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för trafiken.
I flera län finns även en långtgående organisatorisk samordning. I Stockholm, Kalmar, Jönköping,
Örebro, Halland och Dalarna är alla färdtjänstresor och sjukresor organisatoriskt samordnade i en
gemensam beställningscentral under respektive regional kollektivtrafikmyndighet. I dessa län har
RKM även tagit över det formella ansvaret för kommunernas färdtjänst. Organisatorisk samordning
sker också i övriga län, men samordningen är inte fullständig eftersom kommunerna i olika
utsträckning valt att behålla det formella och praktiska ansvaret för färdtjänsten. 38
Som redan framgått finns det redan i dag ganska stora möjligheter att samordna de olika typerna av
kollektivtrafik, men det är inte okomplicerat eftersom ansvaret för de olika transportformerna är
fördelat på olika huvudmän och de olika transportformerna regleras i flera olika lagstiftningar med
olika avgränsningar av skyldigheter och rättigheter. Dagens system med ett splittrat regelverk och
diversifierat huvudmannaskap skapar dessutom administrativa kostnader och försvårar för resenärer,
som under en och samma resa kan vara täckta av flera ersättningssystem och regelverk.39
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För att helt samordna de olika typerna av kollektivtrafik enligt nuvarande lagstiftning krävs det i
korthet dels att den regionala kollektivtrafikmyndigheten är organiserat som ett kommunalförbund
där även landstinget är medlem, och dels att uppgifterna som respektive myndighet ansvarar för
lämnas över till kommunalförbundet och skrivs in i förbundsordningen. Detta gäller generellt för alla
kommunala uppgifter, oavsett vad som står om överlåtelse av uppgifter i till exempel lagen om
färdtjänst. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten är organiserat som ett landsting kan inte
ansvaret för skolskjuts överlåtas dit, och om landstinget inte skulle vara medlem i
kommunalförbundet kan inte ansvaret för resekostnadsersättningen för sjukresor överlåtas dit. Det
går inte heller att utan upphandling överlåta uppgifter om den regionala kollektivtrafikmyndigheten
är en gemensam nämnd, eftersom den i så fall är inrymd i en värdmyndighet och inte har något eget
organisationsnummer.40
För att motverka dels en framtida försämring av kvaliteten för resenärerna i den särskilda
kollektivtrafiken och, dels en ohållbar kostnadsökning på grund av en åldrande befolkning och stora
regionala skillnader har regeringen tillsatt en utredning som syftar till att öka samordningen mellan
de olika typerna av särskild kollektivtrafik.41
En metod att minska kostnaderna är att samordna de bokade transporterna med färdtjänst
(färdtjänst och riksfärdtjänst) och sjukresor. Enligt Värmlandstrafiken beräkningar gav samordningen
en besparing på över 17,5 miljoner kronor åt samhället år 2015.
Färdtjänst
(Färdtjänst och
riksfärdtjänst)

Utfall

Antalbokningar

Antal
utförda

Avtalsbelopp

2015

82 263

64 478

23 292

20 719

2 573

252

21,6%

2014

86 026

68 361

23 292

22 034

1 258

256

20,5%

Antal
bokningar

Antal
utförda

Sjukresor

Avtalsbelopp

Utfall

Samordningsvinst

Samordningsvinst

Kostnad/
bokning

Kostnad/
bokning

Samordningseffekt%

Samordning
%

2015

110 990

76 357

66 867

51 918

14 950

468

31,2%

2014

106 640

73 894

64 112

49 450

14 662

464

30,7%

Tabell 1 Värmlandstrafikens besparingar genom samordning av transporter

Med bokade transporter avser Värmlandstrafiken i tabellen alla som ringer och bokar färdtjänst eller
sjukresa. Utförda transporter är faktiskt utförda transporter efter samordning. Samordningsvinsten
är enligt Värmlandstrafiken kostnadsskillnaden mellan osamordnade (när personen reser ensam i
fordonet) och samordnade transporter. Samordningseffekt är skillnaden mellan bokade och utförda
transporter.42

3.2.2.

Tillgänglighetsanpassning av den linjelagda kollektivtrafiken

I litteraturen framhålls ökad tillgänglighetsanpassning av den linjelagda kollektivtrafiken både som
kostnadsdrivande faktor43 och en åtgärd med stor potential att minska kollektivtrafikens kostnader.44
Tillgänglighetsanpassningen av den linjelagda kollektivtrafikens fordon och hållplatser har pågått
under lång tid. Som redan nämnts har andelen tillgänglighetsanpassade bussar ökat från 40 till 78
procent mellan 2011 och 2015 och andelen tillgänglighetsanpassade tåg från 80 till 96 procent.
Tillgänglighetsanpassningen har ökat kollektivtrafikens kostnader.45 Samtidigt har anpassningen ökat
kvaliteten och nyttan för resenärer med funktionsnedsättningar och för resenärer som reser med
barnvagn och tungt bagage.
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I dag erbjuds i många fall möjligheter för personer med färdtjänsttillstånd att använda den allmänna
kollektivtrafiken utan extra kostnad.46 Andelen färdtjänstresenärer som reser med kollektivtrafiken
har t.ex. ökat från 18,7 % år 2010 till 27 % år 2016.47
Även om kostnaderna i många fall ökar när den linjelagda kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas så
finns det en mycket stor besparingspotential. Som framgår av tabellen nedan är kostnaden för resor
med kollektivtrafik med specialfordon och färdtjänst med bil mycket högre än resor med linjelagd
kollektivtrafik:
Reskostnader

Faktor

Allmän linjelagd kollektivtrafik

1

Flexlinje

7

Färdtjänst med personbil

14

Specialfordon
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Tabell 2 Kostnadsrelation mellan olika trafikformer

48

Detta leder i sin tur till att kostnaden är betydligt högre för en resa med färdtjänst än för en resa med
den allmänna kollektivtrafiken. Den genomsnittliga kostnaden för färdtjänst är 363 kr per resa,
jämfört med 29,80 kr per resa i den linjelagda kollektivtrafiken (år 2016). SKL konstaterar därför i en
rapport att ”Den samordning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken som just nu sker runt
om i landet har främst sin grund i förväntningar på minskade trafikkostnader och ökad
kostnadseffektivitet.”49
Som redan nämnts finns det en praktisk potential att minska kostnaderna med 25-30 procent genom
en överflyttning av resor från den särskilda kollektivtrafiken (inkl. skolskjuts och sjukresor) till den
allmänna kollektivtrafiken. Denna besparingspotential kan till viss del uppnås genom åtgärder för att
tillgänglighetsanpassa den linjelagda kollektivtrafiken.
Det är dock svårt att bedöma potentialen för överflyttning till den linjelagda kollektivtrafiken
eftersom personer med färdtjänsttillstånd har mycket olika förutsättningar för att ibland kunna resa i
den allmänna kollektivtrafiken. Vissa kan resa i den allmänna kollektivtrafiken under vissa
förutsättningar, t.ex. trafiksystemets utformning, resans syfte och hälsotillstånd den aktuella dagen.
Andra kan klara delar av en kombinerad resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ytterligare andra
kan av medicinska skäl inte resa alls i den allmänna kollektivtrafiken. Detta innebär att den praktiska
besparingspotentialen genom överflyttning av resor mellan särskild och allmän kollektivtrafik bara
kan bedömas med kunskap om antalet resor som färdtjänstresenärer utifrån medicinska
förutsättningar kan göra i den allmänna kollektivtrafiken.50
Holmberg pekar på att det kan finnas en målkonflikt mellan å ena sidan rörelsehindrade resenärers
behov av korta gångavstånd, som leder till fler eller krokiga linjer och därmed lägre turtäthet
och/eller längre restider givet en viss resursram, och å andra sidan flertalet resenärers prioritering av
hög turtäthet och kort restid. Målkonflikten kan lösas med kompletterande trafik som servicelinjer
för personer med funktionsnedsättningar.51
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3.2.3.

Enkätundersökning: Samordning av linjelagd och särskild
kollektivtrafik

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter utom en har vidtagit åtgärder i syfte att samordning av
linjelagd och särskild kollektivtrafik. Den vanligaste åtgärden, som 90 procent av
kollektivtrafikmyndigheterna genomfört, är att integrera en del av skolskjutstrafiken med den
linjelagda kollektivtrafiken. Nästan lika vanligt, 86 procent, är att myndigheterna har
tillgänglighetsanpassat den linjelagda kollektivtrafiken. Två åtgärder har genomförts av lika stor
andel, 57 procent, av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna: Öppnat skolskjutstrafiken för
resenärer som reser med linjetrafiken samt samordning av färdtjänst, sjukresor och öppen
anropsstyrd allmän kollektivtrafik.
Två kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit andra åtgärder på området. En samordnar genom
bokning av resenärer i särskild kollektivtrafik på linjelagd kollektivtrafik och den andra skriver att de
erbjuder fria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna kollektivtrafiken, vilket har inneburit att
46 procent av färdtjänstresorna hittills i år har skett i den allmänna trafiken.
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Figur 7 Andel RKM som genomfört åtgärder för att samordna linjelagd och särskild kollektivtrafik
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3.3.
3.3.1.

Val av kollektivtrafiksystem
Jämförelser mellan olika kollektivtrafiksystem

Flera rapporter har pekat på att de olika färdmedlen inom kollektivtrafiken för med sig olika
kostnader och att det går att spara pengar genom att välja ett visst färdmedel eller
kollektivtrafiksystem framför ett annat.
Holmberg har t.ex. påpekat att nackdelen med spårvagn är de höga kostnaderna för infrastruktur och
fordonen jämfört med buss. En annan nackdel är låg flexibilitet, men det kan också vara en fördel.
Det har visat sig att en spårvagnslinje är mer attraktiv för verksamheter att lokalisera sig intill. När
det gäller miljöeffekter var spårvagn tidigare överlägsen buss och Bus Rapid Transit (BRT) genom
eldriften.52
Ett annat exempel är Urbanet som har framhållit att tågtrafikens kostnader generellt är 2-3 gånger
högre än busstrafikens. Samtidigt är tågets kapacitet högre än bussens. Jämförs kostnaden per
sittplats är bussens kostnad dubbelt så hög. Tågets styrka ligger enligt Urbanet därför i tätbefolkade
områden med möjlighet till en hög beläggning. Marknadsunderlaget styrs enligt Urbanet i första
hand av antalet invånare längs sträckningen. Andra faktorer är naturligtvis invånarnas
pendlingsbehov och i slutänden är det viktigt att veta och förstå vilka faktorer som är viktigast för
den aktuella marknaden.53
När man jämför olika fordon och kollektivtrafiksystem räcker det inte med att bara jämföra
kostnaderna. Man måste även jämföra färdmedlens och kollektivtrafiksystemens miljövärden,
kapacitet, hastighet, påverkan på stadsmiljön, flexibilitet, resenärkomfort och sätta detta i relation
till resandeunderlag och de mål som den regionala kollektivtrafikmyndigheten har för trafiken.
När det gäller de regionala kollektivtrafikmyndigheternas mål med kollektivtrafiken så har
Transportstyrelsen och KTH framhållit att trafikhuvudmännens, och senare de regionala
kollektivtrafikmyndigheternas, syfte med att bygga ut de regionala tågsystemen har varit att vidga
arbetsmarknadsregionerna.54 Även SKL har tagit upp detta mål. De har pekat på att tågtrafik är
förhållandevis dyr per utbudskilometer, men extremt viktig för att öka hushållens tillgänglighet till
olika arbetsplatser liksom företagens tillgänglighet till arbetskraft. Växande pendlingsavstånd, dvs.
regionförstoring, är och har varit helt avgörande för den ekonomiska tillväxten under senare
decennier. För att öka tillgängligheten för hushåll och företag är det svårt att undgå att kostnaderna
ökar. Mot den bakgrunden drog SKL slutsatsen att kostnadsökningen under senare år i hög grad
överensstämmer med de transportpolitiska målen. 55
Vid kostnadsjämförelser ska man även vara medveten om att ansvaret för investeringar i den
infrastruktur som kollektivtrafiken behöver är fördelat på olika aktörer. För tunnelbana och spårväg
är den regionala kollektivtrafikmyndigheten ansvarig för infrastrukturinvesteringarna, även om det
förekommer att staten anslår medel. För vägar till busstrafik, skolskjuts, sjukresor och färdtjänst är
kommuner och staten, genom Trafikverket, ansvarig och för järnvägen är Trafikverket ansvarig. För
att få använda järnvägen tar Trafikverket ut banavgifter, medan vägtrafiken betalar drivmedelsskatt
samt trängselskatt i Stockholm och Göteborg.
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Kostnader
Kostnaderna kan jämföras på en mängd olika sätt.56 Jämför man, som i tabellen nedan,
investeringskostnader för fordon har en dieseldriven buss lägst investeringskostnad per fordon och
pendel- och regionaltåg högst.
Fordonstyp
Normalbuss (dieseldriven)
12 meter
Boggiebuss 15 meter
Ledbuss 18 meter
Dubbelledbuss 24 meter
Etanolbuss
Gasbussar
Hybridbuss
Spårvagn 30 meter
Spårvagn 40 meter
Tvärbanevagn, SL
Tunnelbanevagn
Pågatåg X61
Pendeltåg, SL
Öresundståg

Investeringskostnad
2,1 Mkr
2,5 Mkr
57
3,5 Mkr
4,7 Mkr (500 000 Euro)
Plus 150 000 kr/fordon
58
Plus 200-400 000 kr/fordon
59
4,5 Mkr
20-25 Mkr
28-32 Mkr
60
30 Mkr
61
40 Mkr
50 Mkr
62
80 Mkr
75-80 Mkr

Tabell 3 Investeringskostnad för olika fordon, per buss/vagn
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Tabellen nedan visar att vid en jämförelse av investeringskostnader för olika
infrastrukturkomponenter är en enkel bussgata billigast och tunnelbana dyrast.
Trafikslag

Investeringskostnad

Bussgata, enkel

8 - 12 000 kr/m

Bussväg, typ Lundalänken

46 000 kr/m

Bussbana, BusWay Nantes

71 000 kr/m

Spårväg, total anläggning

110 – 210 000 kr/m

Tunnelbana

1000 – 1400 000 kr/m

Järnväg, elektrisk, ytläge landsbygd

40-60 000 kr/m

Tabell 4 Investeringskostnader för olika infrastrukturkomponenter
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Om man, som i tabellen nedan, jämför investeringskostnader för infrastruktur och fordon är buss på
befintlig gata och inkl. gatukostnad billigare än BRT och spårväg.
Trafikslag
Buss, gratis gata
Buss, inkl. gatukostnad
BRT
Spårväg

Investeringskostnad,
infrastruktur och fordon
2 000 kr/linjemeter
22 000 kr/linjemeter
61 000 kr/linjemeter
101 – 483 000 kr/banmeter

Figur 8 Investeringskostnader, inkl. infrastruktur och fordon
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Som framgår av tabellen nedan ligger driftskostnaderna för buss och spårväg på ungefär samma nivå,
medan kostnaderna för tunnelbana är högst.
Trafikslag
Buss, inkl. fordon
Busstrafik, driftkostnad
Bussväg, underhåll
Tunnelbana (Sthlm), exkl. fordon
Spårvagn, inkl. fordon, exkl.
banunderhåll (Norrköping)
Spårvägstrafik, driftkostnad
Banunderhåll spårväg,
(Norrköping/Göteborg), antalet
växlar/bankilometer påverkar stort
Tabell 5 Drift- och underhållskostnader

Pris
25-30 kr/vagnkilometer
66
23,44 kr/utbudskilometer
Betongbana: låg/normal asfaltering: hög
67 kr/vagnkilometer
25-30 kr/vagnkilometer
67

50,13 kr/utbudskilometer
0,5/1,6 Mkr/bankilometer
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Kostnader för drift med olika bränslen i stadsbusstrafik
Även kostnaderna för busstrafik med olika drivmedel skiljer sig åt. Skillnader i investeringskostnad för
bussar som drivs med olika bränslen redovisas ovan. SKL har pekat att fordonskostnaderna har bl.a.
stigit snabbt eftersom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställer allt högre krav på
bussmotorer med låga utsläpp och på användning av icke-fossila bränslen. Andelen bussar som drivs
med förnybara drivmedel har ökat från 30 till 78 procent mellan 2011 och 2016. Samtidigt framhåller
SKL att det är svårt att undgå att kostnaderna ökar när de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vill
uppnå högt ställda krav på miljöanpassning och att kostnadsökningen i hög grad överensstämmer
med de transportpolitiska målen.69
Enligt Trafikanalys är totalkostnaden för drift med biogas i stadsbuss avsevärt högre per kilometer
(3,62 kr/km) för biogas än för diesel. Detta beror både på dyrare fordonskostnad och högre
bränslekostnad för biogas.
Drivmedel

Diesel
Biogas
Biodiesel
RME/FAME
Biodiesel
HVO

Energiförbrukning
(kWh/km)

Utsläpp CO2 (g/km)

Kostnad (kr/km)

4,1
5,6
4,0

Fossilt
kolinnehåll
1062
0
0

Livscykelutsläpp per
komponent
1402
414
560

Fordonskostnad
4,02
4,53
4,02

Bränsleskatt
2,32
0
0,51

Bränslekostnad
exkl. skatt
1,65
7,08
2,66

Totalkostnad
7,99
11,61
7,19

4,0

0

172

4,02

0

3,97

7,99

Tabell 6 Kostnader för drift med olika bränslen i stadsbusstrafik
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Den högre bränslekostnaden beror i sin tur till stor del på högre bränsleförbrukning. Däremot finns
det i princip ingen skillnad i kostnad mellan drift med diesel, RME/FAME och HVO i stadsbusstrafik.
Detta beror på att samma bussar används och att skatten på HVO och RME/FAME är satt så att priset
vid pump ska bli detsamma som för vanlig diesel. Även utslaget på beräknade utsläppsminskningar
uppstår en merkostnad (3,41 kr per kg koldioxid när man räknar med fossilt kolinnehåll) om
stadsbussen drivs med biogas. Trafikanalys pekar på att det även finns andra nyttor än minskade
koldioxidutsläpp som sannolikt motiverar styrmedlet, t.ex. skadliga emissioner.71
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Till detta kommer att satsningar på ett specifikt icke-fossilt bränsle även kan motiveras av mål inom
andra områden inom andra regionala sektorer eller som en lösning på andra samhällsproblem. Ett
syfte med kollektivtrafiklagen var att öka samordning mellan kollektivtrafiken och annan
samhällsplanering, t.ex. regional utveckling, miljöförbättrande åtgärder och
transportinfrastrukturinvesteringar. Inte minst samhällsomställning som krävs för att nå de
klimatpolitiska målen innebär en stor utmaning, enligt propositionen om ny kollektivtrafiklag. Genom
att myndighetsuppgifterna för kollektivtrafik bedrivs i förvaltningsform kan politikerna väga åtgärder
mot varandra i syfte att välja de effektivaste styrmedlen för att uppnå de politiska målen. Dessutom
menade regeringen att det finns möjligheter att få ut mer av satsningar i kollektivtrafik om de görs i
samordning med andra beslut.72
Fordon

Biogas
Biodiesel RME
Biodiesel HVO

Merkostnad/kg
utsläppsminskning
Fossilt
Livscykelkolinnehåll
utsläpp per
komponent
3,41
3,66
-0,75
-0,95
0,00
0,00

Utsläppskillnad jmf fossil
diesel CO2 g/km
Fossilt
Livscykelkolinnehåll
utsläpp per
komponent
1 062
988
1 062
842
1 062
1 230

Tabell 7 Merkostnader för drift med biodrivmedel i stadsbusstrafik

Kostnadsskillnad
jämf med fossil
diesel kr/km

3,62
-0,8
0
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Koldioxidutsläpp
Trafik med spårvagn, tunnelbana och pendeltåg har inga utsläpp vid drift. Detsamma gäller för den
eldrivna regionaltågstrafiken och busstrafiken. Högst utsläpp har kollektivtrafik med skärgårdsbåt,
därefter kommer busstrafik som drivs med diesel, fordonsgas och etanol. Vartefter andelen eldrivna
bussar ökar sin andel av den kollektiva busstrafiken minskar spårvägstrafiken fördel framför buss och
BRT när det gäller emissioner.
Fordonstyp

CO2-utsläpp kg/personkm

Pendel- och regionaltåg (förnybar el)

0,000002

Buss landsväg (diesel)

0,059

Buss tätort (diesel)

0,064

Buss tätort (etanol)

0,016

Buss tätort (fordonsgas)

0,030

Buss tätort (biogas)

0,000

Buss tätort (biodiesel)

0,000

Tunnelbana, lokaltåg och spårvagnar (förnybar el)

0,000002

Skärgårdsbåt

0,314

Tabell 8 Koldioxidutsläpp per personkilometer
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Kapacitet
Regional- och pendeltågstrafik, följt av tunnelbanetrafik, är de kollektivtrafiksystem som har högst
kapacitet och traditionell busstrafik lägst om man jämför fordonskapaciteten vid olika turtäthet.
Enligt Holmberg har BRT en kapacitet som är helt i nivå med spårvagn men är billigare.75 I praktiken
beror kapaciteten på systemnivå inte bara på fordonens kapacitet utan även på infrastrukturens
kapacitet och den kapacitet och framkomlighet som respektive fordonsslag tilldelas av
infrastrukturhållaren. Enligt WSP har spårvägstrafik traditionellt getts bättre framkomlighet på
25

gatorna än busstrafiken.76Region- och pendeltågstrafikens systemkapacitet beror även på den
kapacitet på spåren som Trafikverket tilldelat den.

Normalbuss 12 m (SL)

Totalt
(stående och
sittplatser i
låggolvsbuss)
70

420

560

840

2 100

Boggibuss 14,5 m (SL)

90

540

720

1 080

2 700

Ledbuss 18,5 m (SL)

115

690

920

1 380

3 450

Spårvagn 30 m (SL)

185

1 110

1 480

2 220

5 550

Göteborgs spårvagn Sirio, 30 m
Norrköpings
spårvagn Flexity
Classic
77
Dubbelledbuss 24 m

179

1 074

1 432

2 148

5 370

179

1 074

1 432

2 148

5 370

165

990

1320

1980

4950

1 200

7 200

9 600

14 400

36 000

1 800

10 800

14 400

21 600

54 000

Fordonstyp

Tunnelbana C20, SL
Pendeltåg X60, SL

79

78

Turtäthet
10 min

Turtäthet
7,5 min

Turtäthet
5 min

Tabell 9 Maximal kapacitet för buss- och spårtrafik per körfält och riktning vid olika turtäthet

Turtäthet
2 min
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Medelhastighet
Region- och pendeltågstrafik, följt av tunnelbana har högst medelhastighet. Hastigheten påverkar
restiden som i sin tur påverkar kollektivtrafikresandet och hur attraktivt kollektivtrafiken är jämfört
med biltrafiken. Enligt WSP ligger medelhastigheten och därmed resenärernas restid, vid samma
förutsättningar, på samma nivå för spårväg, buss och BRT. Avgörande för medelhastigheten och
resenärernas restid är inte fordonsslag utan avståndet mellan hållplatserna, prioritering i
trafiksignaler och om trafiken bedrivs i blandtrafik med annan trafik eller inte osv. Traditionellt har
som sagt spårvägstrafik getts bättre framkomlighet på gatorna än busstrafiken.
Fordon

Typ av trafik

Medelhastighet

Buss

Centrala tätortsdelar

15-20 km/h

Ytterområden, förort

20 km/h

Regional trafik

40-50 km/h

Egen banvall

30-40 km/h

Blandtrafik

15-20 km/h

Spårvagn

Tunnelbana
Tabell 10 Schablonmässiga medelhastigheter

35 km/h
81
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Hastighetens betydelse för konkurrensen mellan tåg, buss och bil vid regionala resor
Hastighetens och därmed restidens betydelse för konkurrensen mellan tåg, buss och bil för regionala
och storregionala resor kan illustreras i figuren nedan. Restiderna är dörr-till-dörr. Figuren visar
konkurrenssituationen för resor på avstånd upp till 30 mil. I utgångsläget har regionaltåget en
genomsnittshastighet på 75 km/h och terminaltiden (tid för att ta sig till och från tåget) är 30 min. Av
figuren framgår att man på 1,5 h restid i utgångsläget hinner ca 8 mil med bil, ca 7 mil med tåg och ca
6 mil med buss. Med tågtrafik med en maxhastighet på 200 km/h och snabba regionaltåg ökar
medelhastigheten för tåget till 120 km/h.
Tåget blir då snabbare än bilen på avstånd över 3 mil och räckvidden på 1,5 h ökar till 13 mil dvs.
nästan fördubblas och på 3h ökar räckvidden till 30 mil. Tåget kan i detta läge inte bara konkurrera
med bilen (och bussen) utan också skapa helt nya resmöjligheter.

Figur 9 Konkurrensytor vid storregionala resor

3.3.2.
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Anropsstyrd trafik med små fordon istället för buss

Enligt Svenska Taxiförbundet finns det en mängd busslinjer på landsbygden som har så få resenärer
att det vore ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att använda anropsstyrd kollektivtrafik med
taxi istället. Även Energimyndigheten har pekat på att alla turer på en linje ofta körs med samma
fordon i dag, vilket betyder att det under lågtrafikperioder används onödigt stora bussar.
Myndigheten anser därför att det behövs mer forskning när det gäller optimering av fordonsstorlek
utifrån passagerarbelastning, energibehov och kostnader.83
Anropsstyrd kollektivtrafik innebär att resenären beställer sin resa via telefon, app eller websida. När
få resenärer vill åka kan mindre fordon, som personbil, användas för turen. Om ingen vill åka så går
inte turen. Det finns olika möjligheter att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta
körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser eller hämta upp resenärer närmare bostaden. Genom
att använda anropsstyrd kollektivtrafik med personbil kan kollektivtrafiken bli mer flexibel och
tillgänglig och nå människor som bor på platser där kollektivtrafiken inte är tillräcklig. Den kan enligt
rapporten från Taxiförbundet även ersätta fasta busslinjer med få resande och samtidigt säkra
tillgången till kollektivtrafiken på landsbygderna till en lägre kostnad.84 Det är dock inte självklart att
det blir billigare att köra trafik med små fordon istället för buss. Kostnaderna ökar om även
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personbilar ska användas om kollektivtrafikmyndigheten redan har kostnader för en buss som kan
användas för den anropsstyrda trafiken.
Fördelarna med anropsstyrd trafik i glesbygd framhålls även i en enkätundersökning bland
länstrafikbolag som gjorts av Gottfridsson. Den anpassade glesbygdstrafikens styrka ligger enligt
undersökningen i att den bara körs när det finns passagerare, ger möjlighet till flexibla
trafiklösningar, är kostnadseffektiv i förhållande till vanlig busslinjetrafik och ger god service
eftersom det går att resa direkt till eller från hemadressen, vilket t.ex. minskar äldres behov av
färdtjänst. 85
I Svenska Taxiförbundets rapport anger tre regionala kollektivtrafikmyndigheter att övergången till
anropsstyrd kollektivtrafik i länet har minskat kostnaderna.
Kalmar länstrafik har haft som strategi att anropsstyrd trafik ska ersätta linjetrafik med få resande.
Detta har lett till att vissa stråk har fått bättre linjetrafik, vilket inte hade gått att genomföra om
linjetrafiken skulle trafikera de glesbefolkade områdena i samma utsträckning som tidigare. Regionen
pekar på att de har sett att det finns stora ekonomiska vinster i att hitta rätt lösning där efterfrågan
är låg.86
Trafikförvaltningen i Stockholm har inte gjort någon utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna
av anropsstyrd kollektivtrafik i länet, men de uppskattar att en överföring av befintlig busstrafik med
få resenärer till anropsstyrd trafik kan medföra en besparing som kan uppgå till över 50 procent.
Värmlandstrafiken har redovisat statistik över besparingar i sina årsredovisningar från 2006 och
framåt. I årsredovisningen för år 2015 skriver Värmlandstrafiken att besparingen 2015 för
anropsstyrd linjetrafik och tätortstrafik var lite under 13 miljoner kronor. Förutom att den
anropsstyrda linjetrafiken sparar stora summor som kan användas till att bygga ut kollektivtrafiken
ytterligare, så medför den också ett välkommet tillskott till framförallt lokala trafikföretag.87
Antal
bokningar

Antal
utförda

Kostnad
anropsstyrd

Kostnad
Besparing**
linje buss*

2015 Tätortstrafik
Linjetrafik
Totalt

4 135
7 665
11 800

3 132
5 026
8 158

1 006
2 949
3 955

5 370
11 536
16 906

4 364
8 587
12 951

2014 Tätortstrafik
Linjetrafik
Totalt

5 568
6 590
12 158

3 423
4 265
7 688

1 115
2 416
3 531

5 300
9 987
15 287

4 185
7 571
11 756

-358

470

424

1 619

1 195

Förändring

* Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd
och körs med bil eller mindre bussfordon.
** Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik.

Figur 10 Värmlandstrafikens besparing med anropsstyrd trafik
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Enkätundersökningen som gjordes av Gottfridsson pekar även på ett antal problem. Ett
grundläggande problem med anpassad glesbygdstrafik är det negativa incitament som ofta är
kopplat till ekonomi och resandeutveckling. Ju mer trafiken efterfrågas, desto dyrare blir den att
bedriva. Blir resandeökningarna riktigt stora finns risk att trafikhuvudmannen inte har råd att ha
trafiken kvar.
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Ett annat problem som finns med glesbygdtrafik är att den inte är tillräckligt väl utbyggd, t.ex. kan
resenärerna sällan arbetspendla med den, och den uppfattas fortfarande som en trafikform främst
för äldre och funktionshindrade. Flera länstrafikbolag anser också att det är ett problem att det
saknas enhetliga regelverk och definitioner för trafiken mellan olika kommuner i landet.
Kravet på förbokning för att resa med anropsstyrd trafik gör trafiken svår att dimensionera och
upphandla eftersom den fluktuerar. Operatörerna tvingas ofta planera och anpassa sin trafik med
kort varsel. Till detta kommer att det i små orter ofta saknas lokala trafikföretag som kan bedriva
anropsstyrd trafik. Istället måste t.ex. en taxi från en större ort användas, vilket medför extra
kostnader.
Förbokningen vid anropsstyrd trafik skapar även problem för resenärerna eftersom det kan
tillkomma fler stopp och resrutter kan förändras efter att en beställning gjorts av en kund.
Konsekvensen blir osäkra avgångs- och ankomsttider samt att restider och reslängd kan variera från
gång till gång för samma tur. Eventuell samordning av anropsstyrd allmän trafik med färdtjänst och
sjukresor gör också att resan inte alltid kan ske då resenären själv vill.
Ytterligare ett problem, som gäller vid samordning av olika trafikformer och kundgrupper i
glesbygdstrafik, är att ha olika resenärsgrupper, som snabba elever och långsamma äldre eller delvis
sjuka tillsammans med och friska, i samma fordon.
Gottfridssons slutsatser är att trafikformen är kostnadseffektiv vid ett litet trafikunderlag eftersom
den bara körs när det finns passagerare. Mest framgångsrik är anropsstyrd trafik som har en given
målpunkt och trafikeras efter en tidtabell. Det finns en stor potential med att kombinera
tidtabellstyrd linjetrafik på ett antal huvudlinjer, med matartrafik med anropsstyrd trafik från olika
perifera områden.
Gottfridson pekar även på ett mer övergripande problem som behöver hanteras när det gäller
anropsstyrd trafik. Det gäller vilket syfte trafiken ska ha. Handlar det om att upprätthålla en minimal
trafiknivå med syftet att erbjuda äldre resor från hemmet till närmaste centralort för att de där ska
kunna utföra ett antal serviceärenden några gånger i veckan, eller en fullvärdig ersättare till allmän
kollektivtrafik som både medger arbetspendling och fritidsresor? 89
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3.3.3.

Enkätundersökning: Val av kollektivtrafiksystem

När det gäller val av kollektivtrafiksystem ställdes bara en fråga i enkäten. Har ni ersatt linjelagd
kollektivtrafik som har få resenärer med anropsstyrd trafik. En stor majoritet, 86 procent, svarade
att ja på frågan och 14 procent nej.
Har inte ersatt
linjelagd
kollektivtrafik som
har får resenärer
med anropsstyrd
trafik ; 14%

Har ersatt linjelagd
kollektivtrafik som
har får resenärer
med anropsstyrd
trafik ; 86%

Figur 11 Andel RKM som ersatt linjelagd kollektivtrafik som har få resenärer med anropsstyrd trafik

3.4.

Marknadsföring

Konsultföretaget Transek har pekat på att marknadsförings- och reklamåtgärder kan vara extremt
kostnadseffektiva, eftersom de är betydligt billigare än exempelvis fysiska åtgärder i linjenäten.
Särskilt direktmarknadsföring framhålls som en kostnadseffektiv åtgärd för att öka
kollektivtrafikresandet.90 Detta stöds av K2 som skriver att ”Direktmarknadsföring kan vara en särskilt
kostnadseffektiv åtgärd, som i Sverige har visat på en överflyttningspotential på ca 10 %.”91
Man bör skilja mellan trafikantinformation och marknadsföring. Syftet med trafikantinformation är
att beskriva kollektivtrafiksystemet och servicen inom kollektivtrafiken för att underlätta
användningen av kollektivtrafiken. Marknadsföring syftar istället till att förändra och påverka
individens beteende.

3.4.1.

Generell marknadsföring och direktbearbetning

Marknadsföring kan genomföras på olika sätt. Ofta brukar man dela upp marknadsföring i dels
generell marknadsföring och dels direktbearbetning. Vid generell marknadsföring försöker man med
olika medel få ut sitt budskap i radio, TV, bio, dagstidningar, tidskrift och andra kanaler med bred
spridning. De medel man kan använda för att få utrymme i dessa kanaler är bl.a. använda
presskonferenser, annonser, publika sponsringsaktiviteter och evenemang, t.ex. internationella
bilfria dagen.
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Vid direktbearbetning arbetar man istället med individuellt utformad information riktad till en viss
grupp. Vid direktbearbetning används t.ex. adresserade utskick, personliga besök hos grupper eller
individer, telefonsamtal samt e-post- och sms-meddelanden. Det kan även handla om att skicka hem
tidtabeller, erbjuda ”prova-på-erbjudanden”, samarbeta med företag och andra arbetsgivare i syfte
att informera och ge speciella erbjudanden till anställda. Flera metoder kan användas parallellt för
att öka effekten. Exempelvis kan utskicken följas upp med telefonsamtal.
Provåkarkort är en vanlig del av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas
direktbearbetningskampanjer. De som erbjuds provåkarkort får genom kortet möjlighet att åka gratis
med kollektivtrafiken under en viss tidsperiod. Syftet är ofta att bilister ska se fördelarna med att åka
kollektivt genom att provåka.92
Ett flertal studier visar att marknadsföring kan ha stor effekt på kollektivtrafikresandet. I en
metastudie av marknadsföringens effekter på kollektivtrafikresandet jämförde Transek tretton
svenska studier från 1970-talet fram till år 2001. Enligt rapporten ökar marknadsföringskampanjer
genom masskommunikation resandet med kollektivtrafik med ca 3-5 procent och
direktbearbetningskampanjer med 11-30 procent. Direktbearbetningskampanjer i den privata
sektorn anses ge ca 3-5 procents effekt.93
Detta får stöd i andra rapporter och i senare studier. Enligt en brittisk rapport som gått igenom en
lång rad informations- och marknadsföringsåtgärder, bedöms information och marknadsföring av
kollektivtrafik kunna medföra ökning av det lokala bussresandet med 5-19,9 procent i städer och 2,29 procent utanför städerna. Erfarenheter visar att omkring 19 procent av dessa resenärer tidigare
reste med bil.94
Flera studier pekar även på att kampanjer med prova-på-kort kan få stor påverkan på resandet med
kollektivtrafik. Ecoplan har studerat tio olika testresenärskampanjer i olika delar av Sverige. Studien
visade att andelen resenärer som hade kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel 4-7 dagar i veckan
efter kampanjernas slut varierade mellan 12–32 %. Andelen som hade kollektivtrafik som
huvudsakligt färdmedel 2-3 dagar i veckan varierade mellan 12 - 21 %. Medelvärdet beräknades till
28 procent för företagskampanjer och 27 procent för kampanjer som var riktade till hushåll.95
En metodstudie av individuell marknadsföring i Stockholm och Skåne visade att
direktbearbetningskampanjer med ”prova-på-kort” ökar kollektivtrafikresandet med mellan 2 och 9
procent efter kampanjen.96 En utvärdering av en testresenärskampanj som Västtrafik genomförde år
2010 visade att 37 procent av de som deltagit i kampanjen reser mer med Västtrafik efter kampanjen
än vad de gjorde tidigare97.
Att direktmarknadsföring med erbjudande om gratiskort på kollektivtrafiken kan vara effektivt för att
minska bilanvändningen visar också ett en studie av ett stort antal kampanjer med provåkarkort i
Europa och Australien. Vid kampanjerna reducerades bilanvändningen med ca 10 procent.98
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3.4.2.

Enkätundersökning: Marknadsföring

Enkätundersökningen visade att 90 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har använt
marknadsföring i syfte att öka kollektivtrafikens marknadsandel, medan 10 procent inte har gjort det.
Har inte använt
marknadsföring i
syfte att öka
kollektivtrafikandelen
10%

Har använt
marknadsföring i
syfte att öka
kollektivtrafikandelen
90%

Figur 12 Andel RKM som använt marknadsföring i syfte att öka kollektivtrafikens marknadsandel

3.5.

Upphandling och avtal

Övergången från produktion i egen regi till upphandling i konkurrens av kollektivtrafik med buss och
tåg innebar en kostnadsbesparing på upp till ca 20 procent, ibland ännu mer.99 Detta var, enligt
Nilsson, dock i första hand en nivåeffekt, vilket innebär att det inte går att upprepa samma
kostnadsminskning.100
Efter de första upphandlingarna har kostnaderna stigit. Denna utveckling kan man även se i andra
länder. Vid den första upphandlingen minskade kostnaderna i många andra länder med upp till 20 till
30 procent, för att vid andra och tredje upphandlingen öka igen. En annan konsekvens av övergången
till upphandling i konkurrens som man kan se i andra länder är att marknadsstrukturen har
förändrats från många, ofta små företag till få stora.101
För att hantera en situation med minskad konkurrens och ökade kostnader lät Länstrafiken i
Jämtland år 2016 utreda möjligheten att driva kollektivtrafiken i egen regi.102 Även Region Örebro har
låtit utreda trafik i egen regi. Diskussioner om möjligheterna att övergå till att köra kollektivtrafiken i
egen regi som ett sätt att minska kostnaderna har dessutom förts i Skåne, Värmland och Dalarna.103
Svensk Kollektivtrafiks enkätundersökning visar att intresset för att driva trafik i egen regi är stort.
Över hälften, 53 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har övervägt att bedriva all trafik eller en
del trafik i egen regi. 14 procent svarade att de driver redan trafiken i egen regi. Se vidare kapitel
3.7.1 Kollektivtrafik i egen regi. I dag körs kollektivtrafik i egen regi i Västerås Lokaltrafik, Luleå
Lokaltrafik, Göteborgs Spårvägar, Skellefteå buss och Gamla Uppsala Buss.
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3.5.1.

Antal anbud

När trafikhuvudmännen fick rätt att upphandla kollektivtrafik med buss blev konkurrensen intensiv.
Konsekvensen blev, enligt Nilsson, Bergman och Pyddoke, att många mindre företag gick i konkurs
och att marknadsandelarna för de största bussföretagen ökade.104
Även PwC har pekat på att det är de mindre privatägda trafikföretag som i allt mindre utsträckning
väljer att inte lägga anbud. Detta beror troligen på att upphandlingarna blivit allt mer komplexa och
att marknaden domineras av fyra stora trafikföretag.105 Utvecklingen mot att några få företag
dominerar marknaden gäller inte bara för busstrafikmarknaden, utan även marknaderna för
kollektivtrafik med tåg, liksom andra anbudsmarknader.
I vissa delar av landet har utvecklingen mot färre bussföretag lett till att man bara får in ett anbud. I
t.ex. Jämtland finns det bara finns en stor bussoperatör, Centrala buss, som är ett samverkansbolag
av flera mindre bolag, kvar och Länstrafikens upphandlingsstrategi lockar inte de stora bussföretagen
eftersom volymerna är för små och regionen för stor för att få en lönsam effektivitet.106
I genomsnitt lägger 3,41 anbudsgivare anbud om busstrafik107. Detta är lägre en det genomsnittliga
antalet anbud vid offentliga upphandlingar i Sverige, som är 4,4 anbudsgivare (i de upphandlingar
som annonserades 2015).108 Som framgår av Figur 13 nedan var det genomsnittliga antalet
anbudsgivare så lågt som ett eller två i flera län mellan år 2007 och 2015109. Figur 14 visar att vid
drygt 20 kollektivtrafikupphandlingar lades det bara ett anbud och vid nästan 60 upphandlingar lades
det endast två anbud.

Figur 13 Genomsnittligt antal anbudsgivare per län mellan 2007-2015
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Figur 14 Fördelningen av totalt antal budgivare per avtal
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Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att en lägre kostnad för trafikföretaget inte med automatik
innebär att även myndighetens kostnader minskar. Det kan lika gärna betyda att företagets vinst
ökar. För att även upphandlingskostnaderna ska minska krävs budgivning mellan olika företag för att
få uppdraget. Ju fler företag som deltar i en upphandling, desto lägre tenderar priset att bli. Det är
konkurrenstrycket som är nyckeln till att den som upphandlar kan tillgodogöra sig låga
produktionskostnader.
Men hur många budgivare behövs? Nilsson, Bergman och Pyddoke argumenterar för tumregeln att
det oftast behövs åtminstone fyra budgivare för att säkerställa ett acceptabelt konkurrenstryck.
Exakt hur många som är nödvändigt beror på marknadens egenskaper, men varje extra anbudsgivare
ökar pressen nedåt på de anbud som lämnas. De pekar på att både experiment och praktiska
erfarenheter tyder på att konkurrensen fungerar väl när det är minst 5-6 budgivare. De understryker
att deras rekommendation om antalet anbudsläggare bör tolkas som att den upphandlande
myndigheten bör vara tveksam till att på lång sikt nöja sig med ett eller två företag som lägger
anbud. Även tre kan vara otillräckligt. Först vid fyra bedömer de att konkurrensen i de allra flesta
fallen kan vara tillräckligt. För att säkra att den upphandlade verksamheten genomförs till lägsta
tänkbara kostnad måste varje upphandlande myndighet ha stor uppmärksamhet mot antalet
anbudsgivare i upphandlingarna.
Den undre gränsen för väl fungerande konkurrens tycks bero på omständigheterna. I vissa situationer
skulle det kunna räcka med att två företag lägger anbud. Om det t.ex. är förknippat med höga fasta
kostnader att vara aktiv på marknaden måste nyttan av konkurrens vägas mot kostnaden för att
dubblera de fasta kostnaderna. Denna avvägning kan tala för färre företag som lägger anbud.
En viktig insikt är att budgivarens föreställning om hur konkurrensen ser ut har stor betydelse för
vilka bud som kommer att läggas. Ju färre konkurrenter en budgivare tror sig ha, desto större
marginal kan denne lägga in i sitt anbud utan att risken för att förlora avtalet till konkurrenten blir för
stor. 112
Antalet anbud vid kollektivtrafikupphandlingar är med andra ord i många fall för litet för att
upprätthålla ett acceptabelt konkurrenstryck som minskar de regionala
kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för den upphandlade trafiken.
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För att säkerställa att verksamheten utförs till lägsta tänkbara kostnad måste den upphandlande
myndigheten öka konkurrensen genom att på olika sätt arbeta för att tillräckligt många företag ska
lägga anbud.113 Litteraturen framhåller flera metoder att öka antalet anbudsgivare:
Tydligt förfrågningsunderlag
Ju tydligare ett förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan de som lägger anbud vara om vad som ska
utföras. Beställaren ska göra det så lätt som möjligt för budgivarna att beräkna sina kostnader för
den vara eller tjänst som upphandlas. Därmed behöver inget företag avstå från att lägga anbud p.g.a.
osäkerhet eller lägga in stora riskpremier. Det är bl.a. viktigt att minska osäkerheterna när
anbudsgivarna har olika förutsättningar för att kunna beräkna produktionskostnaderna. Detta gäller
inte minst när något har upphandlats tidigare. Då kommer den som haft kontraktet att ha
omfattande informationsövertag, medan andra budgivare har ett informationsmässigt underläge.
Minskad osäkerhet ökar även möjligheterna för mindre företag att lägga anbud eftersom det mindre
företaget ofta har mindre marginaler.114
Krockande upphandlingar
Trafikföretagen, även de större, har begränsade anbudsresurser. När flera områden är ute för
upphandling samtidigt måste trafikföretagen prioritera. De större bussföretagen prioriterar
framförallt de större anbuden, särskilt de som avser trafik centrerad i en stad/tätort, vilket möjliggör
kostnadseffektiva lösningar som är svårare att uppnå med få bussar utspridda i en glesbygd.115
Antalet samtidigt pågående upphandlingar totalt sett i landet har, enligt Vigren, stor inverkan på
antalet anbud som läggs. Antalet upphandlingar som pågår samtidigt minskar deltagandet i en
upphandling med nästan två anbud. En rimlig förklaring är att alla bussföretag måste prioritera när
flera upphandlingar pågår samtidigt. Bolagen fokuserar då på antingen upphandlingar där de har hög
sannolikhet att vinna eller där de har möjlighet till hög vinst. Dessutom kräver en del upphandlingar
mycket resurser av trafikföretaget, som t.ex. SL:s E20-upphandling där förfrågningsunderlaget var på
över 1 100 sidor (exkl. tidtabellsspecificeringar). Vigren förslår därför att de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ska sprida ut sina upphandlingar över tid och att detta bör koordineras
genom Svensk Kollektivtrafik.116
Svensk Kollektivtrafik har dels tagit fram upphandlingsscheman över när kollektivtrafik kommer att
upphandlas117 och dels diskuterar Svensk Kollektivtrafiks upphandlingsnätverk, Upnät, hur
upphandlingarna kan spridas över åren. Översikten över kommande upphandlingar ökar
trafikföretagens möjligheter att ha bättre framförhållning i sitt arbete.
Mindre storlek på kontrakten
Små företag har inte möjlighet att lägga anbud på stora kontrakt. Enligt PwC har de fyra största
bussbolagen i Sverige vunnit den absoluta majoriteten av upphandlingarna av busstrafik under de
senaste 15-20 åren, vilket gjort att ett stort antal små och medelstora lokala bussbolag har varit
tvungna att lägga ned sin verksamhet.118 Ju mindre omfattande ett uppdrag är, desto lättare är det
för små företag att lägga bud och ju fler delar en upphandling har, desto mer troligt är det att många
företag kommer att lägga anbud och att konkurrensen blir tillräcklig. Nackdelen med att dela upp
kontrakten i mindre delar är att den upphandlande myndighetens kostnader för att upphandling och
uppföljning stiger och att det kan finnas fördelar som ökad samproduktion ger när uppdraget ska
utföras.119
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Större storlek på kontrakten
De större bussföretagen är, enligt Sweco, inte intresserade av att lägga anbud om antalet fordon är
förhållandevis litet. Enligt rapporten hade de stora nationella bussbolagen inget intresse av att lägga
anbud på Jämtlands regiontrafik när det var ute för upphandling 2009 eftersom antalet bussar var för
få och avstånden var för stora. De stora trafikföretagen efterlyser större anbudspaket som gärna
inkluderar stadstrafik.120
Fördelen med ett stort trafikområde är att det kan underlätta samordningen och att operatören kan
få en verksamhet med stordriftsfördelar. Nackdelen är, som redan nämnts, att många små
trafikföretag inte har möjlighet att lägga anbud och att konkurrensen kan betraktas som
otillräcklig.121 På flera platser i landet har dock mindre bussföretag tillsammans bildat
samverkansbolag.
Kombinatorisk upphandling
Vid kombinatoriska upphandlingar delas upphandlingen upp i flera likartade kontrakt, t.ex. i A, B, C.
Budgivarna kan i detta exempel lämna som mest sju olika anbud: på de tre kontrakten var för sig, på
kombinationerna AB, AC och BC samt kombinationen ABC. Anbudsgivaren har också rätt att lägga
bud på alla tre enkelkontrakten med en restriktion om att företaget maximalt bara kan ta ett eller två
av dessa. Detta gör det möjligt för både stora och små företag att lägga anbud vid upphandlingen.
Stora företag har möjlighet att dra nytta av sina stordriftsfördelar där sådana verkligen finns och små
företag kan ha låga kostnader för att utföra ett eller några få jobb. Kombinatoriska upphandlingar gör
det lättare för små företag att lägga anbud och överleva i konkurrensen från de stora.122
Kort avtalstid
Långa avtal kan vara till nackdel för mindre bussföretag som leder till att många mindre och lokala
trafikbolag läggs ned.123 Förklaringen är att de inte har samma möjlighet som de stora företagen att
flytta sin verksamhet till en annan plats om de inte får ett kontrakt. Men korta kontraktstiden kan
även leda till högre kostnader genom att fordonen måste skrivas av snabbare än vad som är tekniskt
nödvändigt. Se vidare kapitlet Ålderskrav på bussar och avtalstidens längd i kapitel 3.5.3 Risker i avtal
när det gäller övriga för- och nackdelar med korta respektive långa avtalstider.
Enligt en analys av Vigren har dock kontraktstidens längd ingen betydelse för antalet anbud förutom
när det gäller avtal med kortast löptid, som löpte i två år (avtal som inte var ”nödupphandlingar” som
hade gjorts för att det tidigare avtalet hade sagts upp).124
Ju mer betydelsefull myndigheten som upphandlar är på en marknad, desto mer kraft bör den lägga
på att bevara och stärka konkurrensen. Det finns marknader där myndigheten är den enda köparen
och den eller de som vinner upphandlingen är de enda företag som kommer att kunna verka på
marknaden så länge kontraktet löper.125
Lång avtalstid
Sweco pekar på att även längre avtalsperioder kan öka antalet anbud. Enligt en intervjuundersökning
som konsultföretaget gjorde om varför det inkommit så få anbud och orsakerna till prishöjningarna i
de senaste upphandlingarna i Jämtland efterlyste de stora trafikföretagen bl.a. längre avtalsperioder
för att de skulle bli mer intresserade av att lägga anbud.126
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RKM bör bygga egna depåer
Trafik som körs kräver depåer för service och underhåll. Sweco har pekat på att om upphandlaren
ställer krav på operatören ska ordna depåer avstår vissa trafikföretag från att lämna anbud.
Dessutom får en befintlig operatör som äger depåer en fördel vid upphandlingen. Flera regionala
kollektivtrafikmyndigheter bygger därför egna depåer som hyrs ut till den operatör som vinner
trafikuppdraget.127
Funktionskrav istället för detaljkrav
Enligt en intervjustudie väljer bussoperatörerna att nischa sig på olika sätt. Vissa väljer att endast
köra stadstrafik och andra väljer att inte köra på vissa drivmedel eftersom det ökar deras möjligheter
att trygga sitt kapital. Genom att specialisera sig på en typ av trafik ökar möjligheten att det finns en
plats för deras bussar även efter avtalstidens slut. Detta har lett till färre anbudsgivare. En bild som
bekräftades av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.128 Genom funktionskrav i upphandlingar
eller funktionsupphandlingar kan detta problem minska.
Vigren pekar på att särskilda krav på bussarna minskar antalet budgivare med omkring en halv
budgivare vid upphandlingarna, vilket kan jämföras med krockande upphandlingar som minskar
deltagandet vid upphandlingar med nästan två budgivare.129 Se vidare kapitel 3.5.4 Funktionskrav
och detaljkrav samt avsnittet Funktionsupphandling i kapitel 3.5.3 Risker i avtal.
Ramavtalsupphandling
Sweco pekar på möjligheten att upphandla kollektivtrafik i ramavtal enligt LUF (lagen om offentlig
upphandling i försörjningssektorn) för att bibehålla konkurrensen på marknaden och för att de
mindre och lokala trafikföretagen ska kunna fortsätta sin verksamhet.
För att få upphandla enligt LUF måste verksamheten bedrivas inom den s.k. försörjningssektorn. Med
det menas företag som har energi, gas, vatten, posttjänster, eller offentligt ägda transporttjänster
inom sitt verksamhetsområde. Ett trafikföretag med statliga eller kommunala huvudmän omfattas
med andra ord av LUF.
LUF har inte en volymgaranti i sin process, d.v.s. upphandlingarna som görs behöver inte innehålla
detaljerade uppgifter om hur mycket som upphandlas. Till skillnad från LOU (lag om offentlig
upphandling) tillåter LUF att en upphandlande myndighet eller enhet använder ett förhandlat
förfarande. Dessutom är det tillåtet att tilldela parallella ramavtal. Det finns heller inget krav på att
rangordna avtalen i upphandlingen och det är även möjligt att fritt välja bland anbudsgivarna.
Ramavtalet innebär ingen garanti när det gäller tilldelning eller omfattning, utan all trafik upphandlas
i en förnyad konkurrensutsättning när behov uppstår. Innan en förnyad upphandling diskuterar
beställaren tillsammans med de operatörer som har ramavtal i det aktuella området och tillsammans
tar man fram de bästa lösningarna. Alla frågor är transparenta utom pris. Ersättning utgår enligt den
överenskommelse som träffas för varje trafikuppdrag som därefter tilldelas efter förnyad
konkurrensutsättning.
Västerås Lokaltrafik har framgångsrikt upphandlat skoltrafik och kompletterande linjetrafik i s.k.
ramavtal enligt LUF sedan ett antal år tillbaka enligt Sweco. Genom ramavtalsmodellen har
kostnaderna kunnat minskas från 20 MSEK/år till 14 MSEK utan att operatörernas ersättning per
kilometer har sänkts. Framgångsfaktorn bygger enligt Sweco på en smartare och effektivare
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planering av befintliga resurser, som grundas på att Västerås Lokaltrafik idag använder operatörernas
planerarkompetens och att lösningar sker i en förtroendefull dialog och i bred samverkan.130
Ramavtalsupphandlingar enligt LUF tas även upp i kapitel 3.5.8 Större ansvar för
tidtabellsplaneringen till trafikföretag.
Uppmana företag att lägga anbud
Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att det är även är möjligt att på olika sätt uppmana företag
som inte planerat att delta i upphandlingen att lägga anbud. Ett sätt är att ge anbudsgivarna
ersättning för ett visst antal timmars arbete som de lägger ned på anbudet. Ett annat är att aktivt
informera företag som inte förväntas bevaka marknaden eller som av andra skäl inte förväntas inte
skulle lägga anbud utan särskild stimulans, t.ex. utländska företag.131 Det är oklart om det finns
exempel på trafikföretag som fått betalt för sitt anbudsarbete, men det förekommer i andra
branscher, t.ex. vid arkitekturtävlingar.
Föra dialog med möjliga anbudsgivare
Vigren föreslår att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan ha dialog med möjliga operatörer
före upphandling för att få in deras synpunkter och förslag för den kommande upphandlingen.132
Möjliga anbudsgivares möjligheter att lägga anbud kan stämmas av vid SIU (Samråd för upphandling)
eller genom RFI (Request for Information). Detta har varit en del av avtalsprocessen sedan länge.
För att få mer information om produkter och tjänster på marknaden kan en upphandling föregås av
en RFI. Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för
att eventuellt ta fram ett komplett förfrågningsunderlag. En RFI innebär att beställaren skickar
frågeställningar kopplat till sitt behov och det används för att inhämta information från många
potentiella leverantörer. Det kan användas under ett tidigt informationsinhämtande steg av
processen.
Inför en SIU går beställaren ut med en offentlig inbjudan till samtliga berörda intressenter varvid
beställaren utannonserar sin avsikt att träffa avtal om kollektivtrafik. Syftet med SIU är att säkerställa
att parterna genom en öppen och förtroendeskapande dialog ökar den gemensamma kunskapen och
hittar en ömsesidig förståelse för varandras ståndpunkter.133
Efter RFI eller SIU har den regionala kollektivtrafikmyndigheten möjlighet att utforma
förfrågningsunderlaget så att fler trafikföretag har möjlighet att lägga anbud.
Antal fordonstyper i samma avtal
Enligt intervjuundersökningen som Sweco gjort om varför det inkommit så få anbud och orsakerna
till prishöjningarna i de senaste upphandlingarna i Jämtland angavs bl.a. den stora variationen av
fordonskrav (typ, storlek, wc, gods etc.) som en orsak. De olika fordonskraven kräver ett komplext
underhåll, reservdelar m.m. och blir en kostnadsdrivande faktor.
I bussavtalet som upphandlades 2009 (Buss 2010-avtalet) i Jämtland ställdes fordonskrav på turnivå,
vilket innebär att turer på samma linje kan ha olika fordonskrav. Avtalet har totalt 25 olika krav på
fordonstyper. Kraven kan t.ex. utgå från bussens storlek (antal passagerare), godsutrymme (kubik),
tillgång/placering av WC samt olika komfortnivåer. Länstrafiken i Jämtland har som strategi att
efterfråga ”rätt fordon” baserad på uppdragets karaktär (mängd bussgods etc.).134
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3.5.2.

Utför en del av verksamheten i egen regi

Den upphandlande myndigheten kan behålla en del av verksamheten i egen regi och låta denna lägga
anbud vid upphandlingar i syfte att ”pressa” de privata företagen att lägga attraktiva anbud. Andra
aktörer kan dock misstänka att myndighetens egen produktionsenhet särbehandlas, att den har lägre
avkastningskrav än ett privat företag eller att den egna produktionsenheten kan dra nytta av
myndighetens gemensamma kostnader. Kostnader som ett privat företag så att säga måste betala ur
egen ficka. För att minska risken för misstankar om att upphandlaren favoriserar den egna enheten
kan man låta en annan myndighet eller annan del av den offentliga verksamheten stå som ägare till
det offentligägda företag som lägger anbud i samma upphandling som de privata företagen. Ett
alternativ är att ge egenregiföretaget uppdrag utan upphandling för att upphandlaren ska få
kunskaper om kostnader osv.135 Sweco pekar även på att länstrafiken får ökat handlingsutrymme vid
upphandlingar genom att länstrafiken får möjlighet att själv köra trafiken om parterna inte kommer
överens om prissättningen. Att bedriva en del av trafiken i egen regi ger dessutom länstrafiken ökad
förståelse för marknaden, bättre överblick och kunskap om de faktiska kostnaderna och vad som
påverkas dessa.136 Se även kapitel 3.7.1 Kollektivtrafik i egen regi.

3.5.3.

Risker i avtal

För att kunna lägga anbud vid upphandlingar gör företagen bedömningar av vad som kan komma att
ske under den tid som avtalet löper. Om uppdraget är tydligt definierat och avtalet inte löper under
så lång tid kan företagen göra ganska goda bedömningar av framtida kostnader. Men ju mer
komplicerade uppdrag är och ju längre avtalet löper, desto svårare blir det att göra bedömningar av
framtiden.
De företag som deltar i upphandlingen baserar sina anbud på den bästa tänkbara bedömningen av
sina framtida kostnader. Om något oväntat händer drabbas den som vunnit upphandlingen av ökade
kostnader. För att gardera sig mot dessa kostnader kan företaget känna att de behöver lägga in en
buffert i anbudet. Buffertens storlek beror även på i vilken utsträckning trafikföretaget har förmåga
att bära risken. Om utföraren har låg förmåga att bära risken måste de lägga anbud som ligger
relativt högt över den förväntade kostnaden för avtalet.137
Det finns en rad olika sätt att minska och hantera riskerna:
Tydligt förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlagets tydlighet påverkar både antalet anbud och riskerna. Ju tydligare ett
förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan utförarna vara om vad som ska utföras. Beställaren ska
göra det så lätt som möjligt för budgivarna att beräkna sina kostnader för den vara eller tjänst som
upphandlas.
Det är även viktigt att minska osäkerheterna när anbudsgivarna har olika förutsättningar för att
kunna beräkna produktionskostnaderna. Detta gäller inte minst när något har upphandlats tidigare.
Då kommer den som haft kontraktet att ha omfattande informationsövertag genom sina kunskaper
om kostnaderna i det tidigare avtalet, medan andra budgivare har ett informationsmässigt
underläge. Minskad osäkerhet ökar även möjligheterna för mindre företag att lägga anbud eftersom
mindre företag ofta har mindre marginaler.138
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Trafikföretags handlingsutrymme att påverka utfallet av incitament i avtal
Användningen av incitament och trafikföretagets möjligheter att påverka utfallet av incitamenteten
påverkar risken. K2 har pekat på att avtal som i princip innebär att kollektivtrafikmyndigheten slår
fast pris, linjenät, fordonskrav och lämnar litet utrymme för operatören dominerar i Sverige. I den
mån det förekommer incitament är de små och förenade med liten handlingsfrihet.
Det övergripande målet med att använda incitament i trafikavtal är att på ett effektivare sätt uppnå
myndighetens mål med kollektivtrafiken. Målet är ofta att öka resandet, men det kan även vara ökad
kundnöjdhet, ökade intäkter, minskad produktionskostnad eller förbättrad miljö. Myndigheten
måste, enligt K2, försäkra att man bidrar till att operatörens villkor för att bedriva trafiken inte
avsevärt förändras. Annars blir operatörens möjlighet att dra nytta av incitamentsavtalen kraftigt
beskurna.139
Om en regional kollektivtrafikmyndighet lägger ett stort ansvar på trafikföretaget för antalet
resenärer när flera av de faktorer som bestämmer efterfrågan inte kan påverkas innebär det, enligt
Nilsson, att huvudmannen försäkrar sig om stabilitet i sina egna kostnader för den upphandlade
trafiken på ett kostsamt sätt. Anbudsgivarna kommer med då att lämna anbud med
osäkerhetsmarginal för oväntade kostnadsökningar eller efterfrågeminskningar.140
Camén och Lidestams pekar på att nyare former av avtal, som t.ex. baseras på incitament som beror
på antal resenärer, kan öka intäkterna för bussföretaget samtidigt som denna typ av kontrakt är mer
flexibel, vilket ofta leder till högre risker vid konkurrensupphandlingar. Detta återspeglas i
intervjusvaren i deras undersökning.141
Nilsson, Bergman och Pyddoke framhåller att nettoavtal, som innebär att företaget får behålla
biljettintäkterna, medför ökad risk för bussföretagen eftersom oväntade minskningar av resandet
kan försämra det ekonomiska resultatet. Företaget kommer att lägga in en buffert för detta när man
lämnar anbud. Ett nettoavtal kan därför leda till högre kostnader för beställaren.142
Enligt Pyddoke, Nilsson och Eriksson ökar kostnaderna när den regionala kollektivtrafikmyndigheten
lägger ett stort ansvar på trafikföretaget för antalet resenärer när flera av de faktorer som
bestämmer efterfrågan inte kan påverkas av trafikföretaget. Anbudsgivarna kommer då att lämna
anbud med osäkerhetsmarginal för oväntade kostnadsökningar eller efterfrågeminskningar. Ett
annat problem är naturligtvis att entreprenören kan ha mycket svårt att uppnå de mål som den
regionala kollektivtrafikmyndighetens satt upp.
Förändringar i efterfrågan på kollektivtrafik och kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik beror bl.a.
på följande faktorer:


Omvärldsfaktorer som varken regional kollektivtrafikmyndighet eller trafikföretag kan
påverka, t.ex. ekonomisk tillväxt i samhället, befolkningsutveckling, politik på nationell nivå,
oljeprisets utveckling.



Faktorer som de lokala politikerna kan påverka, t.ex. parkeringsavgifter och åtgärder som
påverkar framkomligheten på det kommunala vägnätet



Faktorer som kan eller skulle kunna påverkas av operatör, t.ex. priser, marknadsföring,
turtäthet, linjenät, underhåll av fordon, andrahandsvärde på fordon, förarnas bemötande
gentemot resenärerna och städning av fordonen.143
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Standardrekommendationen enligt forskningen på området är att ansvaret bör läggas på den part
som har bästa förutsättningar att påverka en faktor eller kostnad. När det gäller de politiska och
juridiska risker anses vanligen den offentliga partnern ha bättre förutsättningar att påverka händelser
i den politiska, juridiska och ekonomiska miljön än en privat partner. Det skulle t.ex. kunna röra sig
om risker för att det införs kraftigt förändrade bestämmelser för trafiken, t.ex. i form av påtagligt
skärpta krav på anpassning till funktionshindrades behov eller minskade utsläpp från trafiken, eller
att avgifts- och skattesystemen ändras på ett sätt som påverkar kollektivtrafikens kostnader starkt.
Rekommendationen är därför oftast att den offentliga parten bör ta på sig dessa risker. Vissa
politiska och ekonomiska risker ligger utom alla parters kontroll och de kan därför läggas på den som
har bäst förutsättningar att bära dem (förmodligen den offentliga partnern) eller delas mellan
parterna.
Risker som är förknippade med att planera trafiken, införskaffa, underhålla och utveckla fordon,
biljett- och informationssystem, terminaler och hållplatser, personal och andra resurser som behövs
för att bedriva trafiken, bör enligt WSP:s rapport, läggas på trafikföretagen om man ska följa de
teoretiska rekommendationerna.144 Om ingen av aktörerna kan påverka utvecklingen är det ofta
beställaren som genom sin större plånbok som är bäst på att hantera risken för oväntade
händelser.145
Som nämnts ovan finns det dock problem och risker med att ge trafikföretaget ett för stort inflytande
och ansvar inflytande över linjeläggning, vagnsstorlek, frekvens och passning mellan linjer som beror
på att operatörerna är vinstmaximerande. Det finns risk för att operatören kan välja att satsa
resurser på tidsperioder eller linjer som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att
trafikföretaget kan vidta åtgärder som är lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en
annan entreprenör i ett annat område, vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna, samt att
ett stort inflytande från operatören kan göra det svårt för beställaren att genomföra förändringar i
linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser. Problemens omfattning växer i takt med trafikföretagens
inflytande över frekvens, vagnsstorlek, linjenät och passning mellan linjer.146
Ålderskrav på bussar och avtalstidens längd
Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att riskerna för företag som lägger anbud ökar när de
kapitalföremål, t.ex. bussar och tåg, som behövs för produktionen har längre teknisk livslängd än
avtalstidens längd. Om det saknas en fungerande andrahandsmarknad finns det risk att företaget står
med dyra tillgångar som de inte kan använda om de inte vinner nästa upphandling.147
Många busstrafikavtal löper under omkring 8 år, medan bussarna har en teknisk livslängd på upp till
16 år. Detta innebär att bussarna måste skrivas av på omkring 8 år istället för när bussen börjar
närma sig sin tekniska livslängd, vilket i sin tur leder till att operatörerna sätter ett högre anbudspris.
Enligt WSP:s beräkning skulle kostnaderna kunna sänkas med drygt 375 miljoner kronor per år om
samtliga 9823 stadsbussar (klass I och II bussar) skrivs av på 14 år och blir renoverad för en halv
miljon efter 8 år istället för att de har sina bussar i operationell lease på 8 år. Den årliga kostnaden
för den bussen som skrivs av på 14 år skulle bara vara 72 procent av bussen med operationell lease
på 8 år.148
Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, har enats kring ett alternativ till genomsnittålderskrav som
innebär att bussen ska hålla en överenskommen kvalitetsnivå under hela sin livslängd.
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Även i Camén och Lidestams intervjuundersökning pekas kontraktperiodens längd ut som
kostnadsdrivande.149 En del respondenter föreslog att kontraktsperiodens längd borde anpassas till
bussarna livslängd. Å andra sidan pekar Camén och Lidestam på att längre kontraktsperioder gör det
svårare att förutsäga antalet resenärer, vilket i sin tur leder till högre bud vid upphandlingarna. De
intervjuade aktörerna kunde inte föreslå en lösning för att hitta den perfekta kontraktslängden.150
Utöver att trafikföretagens risk ökar när avtalstiden är kortare än bussens tekniska livslängd finns det
som framgått ett antal för- och nackdelar med korta respektive långa avtalstider. Fördelarna med
korta avtalstider är att de leder till ofta återkommande upphandlingar och ett konstant
konkurrenstryck, vilket gör att beställaren snabbt kan tillgodogöra sig de effektiviseringar som görs.
Nackdelen är att det medför högre kostnader för företagen att räkna på anbuden och för beställaren
att administrera upphandlingsprocesserna. Dessutom minskas utförarens incitament för att investera
och utveckla nya sätt att producera varan eller tjänsten eftersom företaget inte kan vara säker på att
vinna nästa upphandling. En god idé kommer snabbt att bli känd hos beställaren och hos
konkurrenterna (som inte haft några kostnader för att utveckla idén). Härigenom försämras
förtjänsten med att utveckla nya lösningar. Genom längre kontrakt stärks drivkrafterna för utveckling
eftersom företaget kan få avkastning för den nya lösningen under längre tid.151
Nackdelen med långa avtal om kollektivtrafik är att de kan leda till att många mindre och lokala
bussbolag läggs ned152, att risken ökar genom att det blir svårare att förutse antalet resenärer153, att
kunskapsgapet ökar mellan utföraren och dess konkurrenter, men även mellan företaget som har
kontraktet och upphandlaren. Längre avtal leder med andra ord till minskat konkurrenstryck.154
Enligt Camén och Lidestams intervjuundersökning leder även miljöanpassningen av bussarna till
höjda kostader. Eftersom de miljökrav som regionerna ställer är olika behöver bussar som inte längre
är användbara skrotas tidigare än nödvändigt. Såväl företrädarna för bussföretagen som för de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansåg att det var viktigt att göra bussarna renare och grönare,
samtidigt kunde de inte svara på vad en perfekt grön buss är.155 Även PwC har tagit upp att
miljöanpassningen av bussarna kan leda till höjda kostader. De framhåller att den tekniska
utvecklingen både vad gäller fordon och kringutrustning i dag går mycket snabbt samtidigt som
dagens långa avtal, som ofta löper 8-10 år, inte är tillräckligt flexibla, vilket medför att trafikföretagen
riskerar att sitta fast med föråldrad teknik och en motpart som inte är intresserad av, eller har
incitament till, att omförhandla avtalet.156 Med andra ord menar PwC att det är de ständigt skärpta
miljökraven som medför att det inte finns någon andrahandsmarknad för dessa bussar.
Om avtalstiden inte anpassas till bussarnas tekniska livslängd, eller att man accepterar de högre
riskerna och därmed högre kostnaderna, så finns det tre grundläggande förhållningssätt att hantera
problemet:
1. Beställaren förutsätter att företaget som vinner upphandlingen köper och tillhandahåller de
kapitalföremål som behövs. Nackdelen är att företaget i sitt anbud måste gardera sig mot
restvärdesrisken, vilket resulterar i dyrare avtal. Genom att förlänga avtalstiden minskas
utförarens risk.
2. Utföraren bedriver verksamhet med utrustning som ägs av beställaren, som därmed tar över
risken. Vagnbolag inom järnvägen är exempel på detta. Nackdelen är att detta riskerar att öka
kapitalföremålens livscykelkostnader eftersom utförarens incitament att se till helheten vid inköp
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och drift osv. av kapitalföremålen minskas, bl.a. genom att utförarens intresse för att underhålla
kapitalföremålen minskar eftersom restvärdet kan tillfalla någon annan.
3. Beställaren bedriver verksamheten i egen regi.157
Läs mer om ålderskraven på bussar och avtalstidens längd i avsnittet om Kort avtalstid i kapitel 3.5.1
Antal anbud.
Viten i avtalen
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna använder även viten i trafikavtalen. Om trafikföretagen
som lägger anbud bedömer att de riskerar att drabbas av viten för att de inte uppfyller kraven i
avtalet så kan de lägga in en buffert i anbudet. Ju otydligare och större volymen viten är, desto större
riskbuffert.
Treparts- och samverkansavtal
Enligt Camén och Lidestams158 intervjuundersökning bland personal som arbetar med upphandlingar
hos bussföretag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna leder oklarheter om de politiska
planerna i kommunerna till höga risker för bussföretagen som ska lägga anbud vid en upphandling,
vilket i sin tur ökar kostnaderna för anbudet. Det kan t.ex. handla om att kommunen inför fria
parkeringsplatser i stadskärnan, att det införs trängselavgifter för att köra in i en stad eller att det
skapas fler cykelställ och system för att billigt hyra cykel i en stad. Åtgärder som alla påverkar
kollektivtrafikresandet, dock på olika sätt. Det finns också osäkerheter om vad som kommer att
hända när politiker byts ut efter ett val.
Som redan nämnts kan de faktorer som påverkar efterfrågan på kollektivtrafik delas in i tre grupper,
faktorer som den regionala kollektivtrafikmyndigheten och trafikföretaget kan påverka, faktorer som
kommunerna och övriga infrastrukturhållare kan påverka och faktorer som varken RKM,
trafikföretag, kommun eller övriga infrastrukturhållare kan påverka.
Den andra gruppen omfattar faktorer som kommunerna och Trafikverket i egenskap av
infrastrukturhållare kan påverka. Tillgång till banan är grundläggande för att tågen ska kunna hålla
tidtabellen. En del av de brister i kvaliteten som resenärerna inom spårtrafiken upplever beror ytterst
på problem med infrastrukturen. Oavsett om orsaken till problemen är brist på spårutrymme eller
växlarna, fordonen eller signalsäkerhetssystemet så drabbar de ytterst resenärerna. Banhållaren har
därför avgörande en roll. Motsvarande problem finns inom busstrafiken där Trafikverket och
kommunerna spelar en avgörande roll för framkomligheten på vägarna. Kommunerna är inte bara
väghållare. De påverkar även efterfrågan på kollektivtrafik genom sitt inflytande över
parkeringsavgifter och som ansvarig för den fysiska planeringen. Enligt WSP finns det därför ett stort
behov av trepartssamarbete inom kollektivtrafiken.159
Inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafiks avtalsprocess har branschen
därför tagit fram ett samverkansavtal, ibland kallat trepartsavtal. Vanligast är att kommunen, i sin roll
som infrastrukturhållare och ansvarig för lokal trafik, är en part utöver den regionala
kollektivtrafikmyndigheten och trafikföretaget. Samverkansavtalet kan ses som den gemensamma
plattformen för samarbete under avtalsperioden och som reglerar hur parterna kan och bör agera
gemensamt och tydliggör ansvar och inflytande.
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Funktionsupphandling och funktionskrav vid traditionella upphandlingar
Vid funktionsupphandling och när det ställs funktionskrav i en traditionell entreprenadupphandling
beskriver beställaren vad som ska åstadkommas och överlåter till utföraren att avgöra hur det ska
göras. Funktionsupphandlingar kan medföra nackdelar. En nackdel är att företaget bär fler och större
risker, framförallt genom att ta över ansvaret för de tekniska lösningarna, vilket kan öka kostnaderna.
Vid fördelningen av riskerna bör man bara flytta över sådana risker till företaget som denne kan
påverka. En annan är att det kan vara mer komplicerat att mäta vad företaget faktiskt levererar än
vid en traditionell entreprenad. Och en tredje nackdel är att det krävs relativt stora företag för att
kunna ta ansvar för de helhetslösningar som funktionsavtal medför.160 Läs vidare om
funktionsupphandlingar i kapitel 3.5.4 Funktionskrav och detaljkrav och Funktionskrav istället för
detaljkrav i kapitel 3.5.1 Antal anbud.
Villkorade avtal och indexklausuler
Ett sätt att flytta trafikföretagets risker till kollektivtrafikmyndigheten är att låta avtalen innehålla
indexklausuler som anger att utföraren kommer att kompenseras för vissa prisförändringar.
Utföraren behöver därför inte gardera sig mot dessa kostnadsförändringar i sitt anbud.
När det gäller användningen av indexklausuler finns det enligt Nilsson, Bergman och Pyddoke ett
dilemma. Å ena sidan medför index som fullt ut kompenserar trafikföretaget för
kostnadsutvecklingen att budgivarna inte behöver gardera sig genom att lägga in en riskpremie som
resulterar i dyrare anbud. Å andra sidan har de utförare som är skyddad av indexklausuler som fullt
ut kompenserar för ökade kostnader inga incitament att effektivisera sin verksamhet om
kostnaderna förändras.161 Enligt kollektivtrafikbranschens gemensamma indexråd ska 100 procent av
beloppet indexeras.162

3.5.4.

Funktionskrav och detaljkrav

Enligt Sveriges Bussföretag är det inte säkert att den metod som en regional kollektivtrafikmyndighet
har valt när den ställer detaljkrav är den mest effektiva metoden att uppnå ett visst mål, till exempel
ett mål för miljöfarliga utsläpp eller ökat tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
Genom att beställaren ställer funktionskrav kan trafikföretaget välja den mest effektiv metoden eller
tekniken för att uppfylla kravet i den konkreta driften.163
Vid funktionsupphandling och när det ställs funktionskrav i en traditionell entreprenadupphandling
beskriver beställaren vad som ska åstadkommas och överlåter till utföraren att avgöra hur det ska
göras. Genom funktionsupphandling fokuserar beställaren på att verksamheten ska fungera på avsett
sätt och överlåter till företaget att bestämma hur arbetet ska utföras i syfte att ge utförarens
incitament att leverera på ett innovativt sätt för att sänka beställarens kostnader.
Enligt beräkningar som gjorts av Hultén leder detaljkraven när det gäller bussars miljöteknik till en
kostnadsfördyring med mellan 550 till 900 miljoner kr per år beroende på i vilken trafik man
använder biogas-, elhybrid- och elbussar. Hultén understryker dock att han inte haft tillgång till ett
komplett material över detaljkraven på bussarnas miljöteknik.164
I litteraturen finns det olika syn på om de regionala kollektivtrafikmyndigheternas detaljkrav gör det
omöjligt för den upphandlade kollektivtrafiken att ta del av ny miljöteknik eller om det är
detaljkraven som driver miljöutvecklingen. Å ena sidan hävdar Sveriges Bussföretag att detaljkraven
när det gäller t.ex. drivmedel gör det omöjligt för beställaren att ta del av den snabba
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teknikutveckling för bussar.165 Å andra sidan pekar WSP, i en rapport som tagits fram på uppdrag av
bl.a. Bil Sweden och Sveriges Bussföretag, på att teknikspecifika krav i upphandlingar kan vara ett sätt
att skapa en marknad för en ny teknik och på så sätt möjliggöra en teknikutveckling, något som
funktionskrav, t.ex. utsläppskrav, kan vara dåliga på. I fallet med gas har den typen av styrning
faktiskt lett till en teknikutveckling. När man diskuterar kollektivtrafikens kostnader är det enligt
konsultföretaget viktigt att ha förståelse för att den kan bära mycket av kostnaden för utvecklingen
av nya tekniker. 166 Även Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på att trafikhuvudmännens krav på
bussarnas miljöprestanda är ett sätt att minska risken för otillräcklig teknikutveckling inom
kollektivtrafiken. 167
Funktionskrav vid upphandlingar i avsnittet Funktionskrav istället för detaljkrav i kapitel 3.5.1 Antal
anbud samt Funktionsupphandling och funktionskrav vid traditionella upphandlingar i kapitel 3.5.3
Risker i avtal.

3.5.5.

Antal fordonstyper i samma avtal

Litteraturen om hur antalet fordonstyper påverkar anbudskostnaden är mycket begränsad, men
enligt en intervjuundersökning som Sweco gjort om varför det inkommit så få anbud och orsakerna
till prishöjningarna i de senaste upphandlingarna i Jämtland angavs bl.a. den stora variationen av
fordonskrav (typ, storlek, wc, gods etc.) som en orsak. De olika fordonskraven kräver ett komplext
underhåll, reservdelar m.m. och blir en kostnadsdrivande faktor.
I bussavtalet som upphandlades 2009 (Buss 2010-avtalet) i Jämtland ställdes fordonskrav på turnivå,
vilket innebär att turer på samma linje kan ha olika fordonskrav. Avtalet har totalt 25 olika krav på
fordonstyper. Kraven kan t.ex. utgå från bussens storlek (antal passagerare), godsutrymme (kubik),
tillgång/placering av WC samt olika komfortnivåer. Länstrafiken i Jämtland har som strategi att
efterfråga ”rätt fordon” baserad på uppdragets karaktär (mängd bussgods etc.).168

3.5.6.

Standardisering av fordon

Vid upphandling av busstrafik ställs krav på de bussar som ska användas. Det kan t.ex. handla om
krav på bussens färg, var logotypen ska placeras och antal centimeter mellan sätena.169
Av totalt 14 826 bussar i trafik år 2017 finns det sammanlagt 2 012 olika fordonsbenämningar. Det
stora antalet fordonsbenämningar är, enligt Sveriges Bussföretag, ett resultat av de små serier som
bussarna tillverkas i, vilket delvis är en följd av de vitt skilda krav på fordon som ställs av i de enskilda
upphandlingarna. Ju mindre serier en buss tillverkas desto högre blir produktionskostnaden, som
ytterst resenären och skattebetalarna får betala.170 Antal bussar som går i upphandlad
kollektivtrafiken är ungefär 10 000 st.
Om kraven på bussarna standardiseras kan kostnaderna minskas genom att busstillverkarna kan
producera längre serier och färre individuellt anpassade bussar. Enligt en rapport från Sv.
Bussbranschens Riksförbund var den direkta kostnaden för att kraven på bussarna drygt 10 procent
av inköpspriset på bussen år 2008171. Om man antar att en buss kostar 2,5 miljoner kr i inköp så ökas
kostnaderna med 250 000 kr. Dessutom skapar detaljkraven, enligt Bussbranschens Riksförbund, en
inlåsningseffekt som ökar kostnaderna ytterligare.
SLTF, och därefter Svensk Kollektivtrafik, har tillsammans med Sv. Bussbranschens Riksförbund, och
senare Sveriges Bussföretag, arbetat länge för att standardisera kraven på bussarna. Svensk
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Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag har inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad
kollektivtrafik tagit fram Buss 2014, som reviderats 2017, som beskriver de funktionskrav som
branschen gemensamt har enats om är av intresse för resenären och som går utöver gällande
lagstiftning. Syftet med Buss 2014 är att den ska utgöra standard vid upphandlingar av busstrafik i
Sverige och beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om.172 Tidigare har
branschen enats kring Buss 2010 osv. Dessutom driver Svensk Kollektivtrafik och Sveriges
Bussföretag tillsammans med företrädare från Norge, Finland och Island dessutom projektet Bus
Nordic som har som ambition att skapa en nordisk busstandard. Målet är att utarbeta ett gemensamt
dokument med upphandlingskrav för bussar. Motsvarade standard för personbilsregistrerade fordon
för serviceresor finns i dokumentet ”Specialfordon 2014”.
Vid upphandlingar förekommer det även krav utöver de gemensamma branschkraven. WSP
konstaterar i en rapport att det ställs färre s.k. särkrav än tidigare, även om det finns avtal som
motsäger denna bild. Konsultföretaget räknar dock även de regionala kollektivtrafikmyndigheternas
krav på användning av vissa ickefossila drivmedel, framförallt biogas, som ett detaljkrav.
Enligt beräkningar som gjorts av Hultén leder detaljkraven när det gäller bussars miljöteknik till en
fördyring med mellan 550 till 900 miljoner kr per år beroende på i vilken trafik man använder biogas-,
elhybrid- och elbussar. Hultén framhäller att han inte haft tillgång till ett komplett material över
detaljkraven på bussarnas miljöteknik.173
De olika kraven hos regionala kollektivtrafikmyndigheterna skapar enligt WSP en inlåsningseffekt för
bussarna som försvårar för bussföretagen att flytta bussarna till andra delar av landet efter att
avtalet löpt ut eller flytta över dem till kommande avtal. Orsaken är att många busstrafikavtal löper
under omkring 8 år, medan bussarna har en teknisk livslängd på upp till 16 år. Enligt WSP:s beräkning
skulle kostnaderna kunna sänkas med drygt 375 miljoner kronor per år om samtliga 9823 stadsbussar
(klass I och II bussar) skrivs av på 14 år och blir renoverad för en halv miljon efter 8 år istället för att
de har sina bussar i operationell lease på 8 år.174 Beräkningen gäller en generell förlängning den tid
som bussarna används i trafik. Det framgår inte hur stor del av den beräknade kostnadsminskningen
som beror på inlåsningseffekten.
Ett annat sätt är att öka andrahandsmarknaden för bussar är att öka toleransen för olika typer av
bussar med olika åldrar i avtalen. Detta kan bl.a. ske genom en ökad användning av funktionskrav.
Svensk Kollektivtrafik driver därför tillsammans med Sveriges Bussföretag inom ramen för
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik ett projektet Renoverad buss med syftet att
förlänga livslängden på fordon och därmed uppnå sänkta kapitalkostnader genom renovering. I
projektet vill man säkerställa att fordonen håller en god kundupplevd kvalitet under hela sin livslängd
genom olika former av kontroller och överenskommelser om vilken kvalitetsstandard som ska gälla.

3.5.7.

Längre avtalstid för att undvika kostnader för överprövningar

Det är, enligt PwC, inte ovanligt att en eller flera av de anbudsgivare som inte vann en upphandling
väljer att försöka få upphandlingen överprövad. En överprövning gör att upphandlingen drar ut på
tiden eftersom tilldelningen av avtal efter en upphandling inte kan ske förrän upphandlingen vunnit
laga kraft.
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Konsultföretaget PwC pekar på att det i vissa branscher är vanligare med överprövningar av
upphandlingar än i andra och bussbranschen har tyvärr blivit en av dem där det är mycket vanligt
med långa överprövningsprocesser.
Om det befintliga trafikavtalet hinner löpa ut innan en ny tilldelning av trafikavtal har skett p.g.a.
överprövningen så tvingas den regionala kollektivtrafikmyndigheten direktupphandla trafik tills det
finns ett permanent trafikavtal på plats. Den direktupphandlade kollektivtrafiken är ofta mycket
kostsam eftersom det i allmänhet bara är det trafikföretag som har det föregående avtalet som har
de förare och bussar som behövs för att köra den direktupphandlade trafiken. PwC framhåller att
”Dessa hamnar då i en monopolsituation som de inte är sena att nyttja.” Om upphandlingen
resulterat i ett byte av trafikföretag så finns det även risk för kvalitetsproblem under
övergångsperioden.175
Hultén har pekat på att regioner som väljer att förlänga avtal varken får högre eller lägre kostnader
än regioner som upphandlar kollektivtrafiken på nytt. Givet att kostnaden för att handla upp
kollektivtrafik motsvarar 1 procent av kontraktssumman för den upphandlande enheten och minst
lika mycket för de som lämnar anbud samt att den genomsnittliga risken för att upphandlingen
överprövas är 7,7 procent så kan det finnas ekonomiska skäl för de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna att låta kontrakt löpa några år extra om de inte planerar att göra större
förändringar i busstrafiken.176
Antalet överprövningar av offentliga upphandlingar är enligt Finansdepartementet betydligt högre i
Sverige än i flertalet andra EU-länder. År 2015 begärdes överprövning vid omkring 8 procent av alla
upphandlingar. I debatten om offentlig upphandling påstås det ofta att s.k. strategiska
överprövningar och okynnesöverprövningar är ett vanligt problem, men det finns inga
undersökningar av problemet. Regeringen har därför gett Upphandlingsmyndigheten ett
regeringsuppdrag om att göra en kartläggning och analys av mål om överprövning av offentlig
upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska bl.a. analysera om leverantörer i vissa branscher är mer
eller mindre benägna att ansöka om överprövning och vad orsakerna till detta kan vara. Uppdraget
ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2017.177
Dessutom har regeringen tillsatt en utredning som ska överväga åtgärder som kan bidra till att
minska antalet överprövningsmål. Att så många upphandlingar begärs överprövade innebär enligt
regeringen inte bara svårigheter för upphandlande myndigheter och leverantörer utan riskerar också
att leda till att medborgarna inte får den samhällsservice de har rätt till.
Utredaren ska bl.a. väga för- och nackdelar med att införa avgifter för att ansöka om överprövning
och regler om att förlorande part i ett upphandlingsmål ska ersätta motpartens processkostnader.
Sådana regler finns i de nordiska grannländerna och många andra EU-länder. Uppdraget ska
redovisas senast den 15 juni 2018.178
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3.5.8.

Större ansvar för tidtabellsplaneringen till trafikföretagen

Sveriges Bussföretag har länge drivit att kollektivtrafiken ska effektiviseras genom att bussföretagen
får ta över ansvaret för tidtabellsplaneringen och omloppsplaneringen (Omloppsplanering beskriver
hur många fordon som ska användas).
I en rapport från 2007 redovisades intern statistik från Sv. Bussbranschens Riksförbunds medlemmar
som beskrev andel busstrafik och andel av förarnas körtid som körs utan resenärer i bussen i syfte att
ge en fingervisning om hur mer effektiv användningen av bussar och förarnas körtid skulle kunna bli
om tidtabellen lades mer effektivt.
Enligt rapporten är bussförarna i genomsnitt bara tillgängliga för resenärer under 65 procent av den
betalda förartiden. Lönekostnaden för den tid som förarna inte är tillgängliga för resenärerna var 2,8
miljarder kr. För att få en uppfattning om proportionerna kan man räkna om detta till andel av
förarkåren. Omräknat innebär detta att av totalt cirka 18 000 förare som kör upphandlad busstrafik
så träffar 6 300 förare aldrig några resenärer. När inte förarna kör resenärer kör de tomma bussar
tillbaka till garaget, sitter och väntar vid ändhållplatser och så vidare.
I 13 procent av alla utförda kilometrar med buss körs fordonet tomt utan resenärer ombord, när
förarna utanför tidtabell kör bussen tillbaka till garaget. Bussar som går i trafik för RKM används bara
under 20 procent av trafikdygnet. Övrig tid står bussen i depå, används för framkörning till eller från
linjen, etc.
Det är samhället som ytterst, genom de regionala kollektivtrafikmyndigheternas avtal med
trafikföretagen, betalar för fordons-, personal- och drivmedelskostnaderna. Detta gäller oavsett om
bussen är full med resenärer, om den körs tom till garaget eller om föraren sitter och väntar vid en
ändhållplats.179
Som redan nämnts finns det dock problem och risker med att ge trafikföretaget ett för stort
inflytande och ansvar inflytande över linjeläggning, vagnsstorlek, frekvens och passning mellan linjer
som beror på att operatörerna är vinstmaximerande. Det finns risk för att operatören kan välja att
satsa resurser på tidsperioder eller linjer som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att
trafikföretaget kan vidta åtgärder som är lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en
annan entreprenör i ett annat område, vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna, samt att
ett stort inflytande från operatören kan göra det svårt för beställaren att genomföra förändringar i
linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser.180 Se vidare avsnittet Trafikföretags handlingsutrymme att
påverka utfallet av incitament i avtal i kapitel 3.5.3 Risker i avtal.
Ur Sv. Bussbranschens Riksförbunds statistik går det inte att utläsa storleken på effektiviseringspotentialen om bussföretagen skulle få ta över ansvaret för tidtabellsplaneringen och
omloppsplaneringen, men ett sätt för länstrafikbolag att minska kollektivtrafikens kostnader genom
att ta tillvara trafikföretags planerarkompetens är att upphandla kollektivtrafik i s.k. ramavtal.
Enligt Sweco har Västerås Lokaltrafik minskat sina kostnader genom att upphandla skoltrafik och
kompletterande linjetrafik i s.k. ramavtal enligt LUF. Genom ramavtalsmodellen har kostnaderna
kunnat minskas från 20 miljoner kr per år till 14 miljoner kr per år utan att operatörernas ersättning
per kilometer har sänkts. Framgångsfaktorn bygger på en smartare och effektivare planering av
befintliga resurser, som grundas på att Västerås Lokaltrafik i dag använder operatörernas
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planerarkompetens och att lösningar sker i en förtroendefull dialog och i bred samverkan.181 Se även
avsnittet Ramavtalsupphandling i kapitel 3.5.1 Antal anbud.

3.5.9.

Enkätundersökning: Upphandling och avtal

Antal anbud
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter utom två har vidtagit åtgärder för att öka antalet
anbudsgivare vid trafikupphandlingarna, den ena kör all trafik i egen regi och den andra upphandlar
väldigt sällan. En av kollektivtrafikmyndigheterna som driver busstrafiken i egen regi har svarat
utifrån de åtgärder som de vidtagit vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken.
De vanligaste åtgärderna är att de hållit RFI eller SIU för att stämma av marknaden och presumtiva
anbudsgivares möjligheter att lägga anbud, 86 procent, och att de försökt formulera tydligare
förfrågningsunderlag, 81 procent.
En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna har ändrat storlek på kontrakten i syfte att öka antalet
anbudgivare. 62 procent har minskat storleken på avtalen och 33 procent har ökat storleken. Mer än
hälften av myndigheterna har ändrat avtalstiden i samma syfte, 62 procent har förlängt
kontraktstiden och 19 procent har kortat den. Det är även vanligt att ställa funktionskrav istället för
detaljkrav (eftersom vissa stora bussföretag nischat in sig på olika sätt), 62 procent.
Drygt hälften, 52 procent, genomfört kombinatoriska upphandlingar, och nästan lika många, 48
procent, byggt egna depåer istället för att trafikföretaget ska tillhandahålla depåer. Mer än en
tredjedel, 38 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har tidigarelagt eller skjutit på
trafikupphandling för att upphandlingen inte ska krocka med någon annan RKM:s upphandling
Det är dock ovanligt att direkt uppmanat trafikföretag att lägga anbud genom att ta kontakt med
företag som inte brukar lägga anbud. Endast 19 procent har gjort det. Ingen har erbjudit betalning till
anbudsgivare för visst antal timmar som de lagt ned på anbudsarbete.
Flera myndigheter har vidtagit andra åtgärder än de som räknades upp bland svarsalternativen. En
har delat in upphandlingen i ett stort antal paket för anbudsgivarna att välja mellan, en annan har
vidtagit åtgärder som ger stora och små företag samma möjlighet genom att lägga anbud på enstaka
fordon (minst 1). Västtrafik har Infört partnerskap, Västtrafiksmodellen och resandeincitament, vilket
gör det mer attraktivt att lägga anbud.
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Figur 15 Andel RKM som vidtagit åtgärder för att öka antalet anbudsgivare vid trafikupphandlingar

Risker i avtal
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som upphandlar trafik har vidtagit åtgärder för att
minska risker som kan vara kostnadsdrivande vid upphandlingar. Nästan alla, 90 procent, har försökt
formulera tydligare förfrågningsunderlag. Näst vanligaste åtgärden, som har använts av 81 procent,
är användning av indexklausuler i avtalen för att kompensera trafikföretagen för kostnadsökningar.
43 procent har ändrat ålderskraven på bussarna så att de kan användas under längre tid av sin
tekniska livslängd, och lika stor andel har förlängt avtalstiden så att bussarna kan användas under
längre tid av sin tekniska livslängd.
En tredjedel av kollektivtrafikmyndigheterna, 33 procent, har använt trepartsavtal/samverkansavtal
mellan RKM/länstrafikbolag, trafikföretag och kommun. Och en femtedel, 19 procent, har minskat
volymen viten i avtalen.
Flera myndigheter har vidtagit andra åtgärder. En svarar att de gett större ansvar för trafikföretagen
gällande tidtabellsplaneringen. En annan att de infört partnerskap: Västtrafiksmodellen, Infört bonus
– uppsidor större än risker för viten samt resandeincitamentsavtal.
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Figur 16 Andel RKM som vidtagit åtgärder för att minska risker som kan vara kostnadsdrivande vid upphandlingar

Funktionskrav
En mycket stor andel av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, 85 procent har ställt
funktionskrav (t.ex. ”… ska utformas så att en rullstol kan passera obehindrat” eller ”Utsläppen av Y
ska inte överstiga XX”) istället för detaljkrav (t.ex. ”… ska maximalt vara XX cm bred” eller ”ska
använda drivmedlet Z”) vid upphandlingar för att trafikföretagen som lägger anbud ska välja den
mest kostnadseffektiva lösningen. Endast 15 procent har inte gjort det.

Har inte ställt
funktionskrav
15%

Har ställt
funktionskrav
85%

Figur 17 Andel RKM som ställt funktionskrav istället för funktionskrav vid upphandlingar för att trafikföretagen som
lägger anbud ska välja den mest kostnadseffektiva lösningen
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Antal fordonstyper
En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna, 57 procent, minskat antalet fordonstyper i respektive
avtal i syfte att minska kostnaderna, medan 38 procent inte har gjort det. En av respondenterna har
svarat både ja och nej eftersom de valt att göra funktionsupphandlingar där de inte anger storlek på
fordon utan lämnar det till anbudsgivaren. De ger endast uppskattat kapacitetsbehov. Två
respondenter har inte svarat på frågan. Dessa upphandlar inte trafik.
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Figur 18 Andel RKM som minskat antalet fordonstyper i respektive avtal i syfte att minska kostnaderna

Standardisering av fordon
Samtliga tjugo kollektivtrafikmyndigheter som har besvarat frågan har svarat att de valt att använda
Buss 2014/2010-standarden vid upphandling för att öka standardiseringen av bussarna. Den som inte
svarat på frågan upphandlar inte trafik.
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Figur 19 Andel RKM som använder Buss 2014/2010-standarden vid upphandlingar
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3.6.

Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning

En rad rapporter pekar på att det finns ett stort behov av ökade kunskaper för att kollektivtrafiken
ska bli mer kostnadseffektiv. Åtgärderna som föreslås i litteraturen kan delas in i
kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning.

3.6.1.

Kunskapsuppbyggnad

Flera rapporter pekar på att kunskapen om olika avtals konsekvenser är otillräcklig och att de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna därför inte vet vilka konsekvenser som deras beslut om avtal
får.
Pyddoke och Lindgren skriver att ”Det finns för närvarande ytterst litet evidensbaserade
rekommendationer för hur kollektivtrafikavtal bör konstrueras för att på bästa sätt ge drivkrafter för
att nå målen. Detta projekt [Uppföljning av E20-avtalet] kan ses som ett första steg på vägen mot att
skapa en sådan kunskapsbas.”182 Denna kunskapsbrist framhålls även av K2. De pekar på att det i dag
saknas kunskap om vilken typ av trafikavtal som ger störst effekt på kollektivtrafikresandet.
Teoretiskt kan man dock visa att ersättning till entreprenören per resenär är att föredra framför
ersättning för producerad kilometer eller timme. Utveckling av kontraktsformer med betydande
inslag (helt eller delvis) resenärsincitament pågår, men det är för tidigt att dra några slutsatser av
dessa.183
Även Trafikanalys framhåller detta problem. De menar att kollektivtrafiken ”bedrivs i en sorts
informationsskugga” som gör det fortsatt svårt med kvantitativ uppföljning av måluppfyllelse och
rimligheten i resursfördelningen. Det saknas enligt myndigheten ett sammanhållet faktamaterial som
skulle kunna stödja de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i deras val av avtalsform.184
Nilsson pekar på att beställarna av kollektivtrafik fattar beslut om specificering av hur trafiken ska
utformas utan förhandskunskap om vilka konsekvenser besluten kan förväntas leda till. Detta beror
på att det saknas uppföljningar av de kontrakt som upphandlas och vilka effekter kontraktens och
ersättningens utformning får för kostnader, antalet resenärer, kundnöjdhet etc. Nilsson menar att
det är omöjligt att koppla samman respektive kontrakt med faktiska utbetalningar mot respektive
kontrakt, liksom att ställa kostnader i förhållande till antal resenärer, till trafikutbud etc. Det innebär
att man i branschen saknar möjlighet att utan stort merarbete följa upp hur kostnader och trafik
utvecklas. Det är inte heller möjligt att besvara frågor om vilka avtals- och ersättningsformer som
fungerar bättre eller sämre under olika förutsättningar.185
Nilsson, Pyddoke och Anderson framhåller att den upphandlade kollektivtrafiken styrs på grundval av
ett ofullständigt underlag. Det finns ett informationsproblem inom kollektivtrafiken genom den
bristande kunskapen om svensk kollektivtrafik som finns och det svaga intresset för att bygga upp en
kunskapsbas för att utifrån svenska studier bedöma effekterna av olika styrmedel på kostnader,
antalet resor osv. Detta medför att det i dag inte är möjligt för enskilda kollektivtrafikmyndigheter att
jämföra kostnaderna för den egna verksamheten med de kostnader som andra
kollektivtrafikmyndigheter har för en trafik som i många hänseenden är identisk. I den utsträckning
olika kollektivtrafikmyndigheter använder olika utformning av avtalen är det inte heller möjligt att
jämföra effekterna av respektive utförande.186
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För att komma tillrätta med kunskapsbristerna föreslår litteraturen åtgärder på en rad områden:
Forskning
För att komma tillrätta med brist på evidensbaserad kunskap behövs det mer forskning. Behovet av
forskning om avtal och upphandling har redan nämnts. Men även på andra områden behövs det
ytterligare forskning, bl.a. differentiering av biljettpriset för att jämna ut resandet samt optimering av
fordonsstorlek utifrån passagararbelastning, kostnader och energibehov.
Storlek på beställarorganisationen
Nilsson, Bergman och Pyddoke lyfter fram behovet av beställarkompetens och att beställaren måste
ha ”tillräckliga muskler”. Beställarorganisationen får inte bli för liten. Den måste ha tillräcklig
bemanning för att följa marknaden, formulera förfrågningsunderlag, genomföra tillsyn och
uppföljning av verksamheten. Att spara pengar genom att inte ge beställarkanslierna tillräckliga
resurser kan vara förödande för verksamhetens långsiktiga utveckling.187
Systematisk uppföljning och analys av ingångna avtals effekter
Några rapporter har pekat på att det behövs en systematisk insamling, registrering, sammanställning
och analys av ingångna avtal och deras effekter på kostnader, resande och trafikutbud. Enligt Nilsson,
Bergman och Pyddoke bör detta göras av respektive beställare. De anser att beställarna behöver följa
upp verksamhetens resultat i syfte att säkerställer kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring.
Här handlar det om att mer genomtänkt och systematiskt analysera vilka effekter verksamheten får,
blir det billigare, finns det problem och vad beror de på? Om beställaren ska kunna lära av sina
erfarenheter behövs systematiskt sammanställda data och jämförelser över tid.188
Trafikanalys anser att respektive regional kollektivtrafikmyndighet ska följa upp avtalen löpande för
att höja kompetensen om hur man kan få mer trafik och resande för en given kostnad. Myndigheten
menar att den rapport om den upphandlade trafiken som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
varje år ska offentliggöra enligt EU:s kollektivtrafikförordning kan användas för att öka
kostnadskontrollen. Denna rapportering har ännu inte kommit igång i Sverige. Den årliga rapporten
ska enligt kollektivtrafikförordningen bl.a. möjliggöra ”utvärdering av kollektivtrafiknätets
effektivitet, kvalitet och finansiering”. Enligt EU-kommissionen riktlinjer bör de årliga rapporterna
fungera som en mer samlad insamling av data och möjlighet till benchmarking.189
Nilsson föreslår i en annan rapport att uppföljningen bör göras i en fristående branschgemensam
organisation. Han menar att saknas mekanismer för inbyggd kontroll och kvalitetsuppföljning inom
kollektivtrafikbranschen, därför bör det etableras en fristående branschgemensam organisation med
ansvar för systematiska uppföljningar av den verksamhet som bedrivs. Denna särskilda
granskningsorganisation skulle säkerställa att den information som sammanställs kan tolkas på ett
kompetent sätt. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör, med de nationella
kvalitetsregistretren inom vården190 som förebild registrera kostnader enligt ingångna avtal och att
man löpande måste mäta faktiska kostnader, resande och trafikutbud under avtalsperioden.191
Trafikanalys har tagit initiativ till att systematiskt samla in trafikavtal. Myndigheten har samlat in
busstrafikavtalen och sammanfattat dem i en rapport. Rapporten innehåller jämförelser av vad en
utbudskilometer och en påstigning kostar, för olika typer av avtal, däremot görs ingen djupare
analys. Eftersom olika variabler samvarierar med varandra så måste orsakssamband sökas med
multivariata metoder, men den analysen faller enligt Trafikanalys utanför rapporten.192
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Beställarorganisation för hela landet
Nilsson föreslår att alla kollektivtrafikupphandlingar ska göras av en professionell
beställarorganisation för hela landet för att öka kostnadseffektiviteten i upphandlingarna. Han pekar
dessutom på att en del beställare, i synnerhet de små, genomför upphandlingarna med flera års
mellanrum och tappar på så sätt kompetens under mellantiden. Detta problem, liksom rena
felaktigheter och oklart formulerade och utvärderade upphandlingskrav, skulle kunna undvikas
genom en professionalisering i form av en skräddarsydd organisation som genomför samtliga
upphandlingar.
Ägaren av trafiken skulle enligt förslaget fortfarande besluta vilka mål som ska uppnås liksom vilken
avtalsmodell som ska användas. Därefter skulle uppgiften att genomföra upphandlingarna övergå till
en expertorganisation. Det finns enligt Nilsson sannolikt synergier som kan innebära att beställaren
kan göra ekonomiska besparingar med en sådan organisation. Denna potential blir ännu större om
man anpassar upphandlingarnas och kontraktens utformning till de erfarenheter som
uppföljningsverksamheten ger belägg för. 193
Benchmarking
Ytterligare en metod för utvärdering och kunskapsuppbyggnad inom kollektivtrafiken som tas upp i
litteraturen är benchmarking. Som redan nämnts ska den årliga rapporten som de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ska ta fram enligt EU:s kollektivtrafikförordning bl.a. möjliggöra
benchmarking.
Genom benchmarking kan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna lära av varandra. Svensk
Kollektivtrafik tar fram statistik på en rad områden som används eller kan användas som underlag för
benchmarking: Kollektivtrafikbarometern som är en resvane-, kvalitets och attitydundersökning som
gjorts sedan år 2001, Kollektivtrafikkompassen (f.d. Stadstrafikkompassen) som omfattar statistik
från tätortstrafik i ca 70 svenska städer baserad på 43 nyckeltal, Barometer för anropsstyrd
kollektivtrafik (färdtjänst, sjukresor och övrig anropsstyrd trafik) samt miljö- och fordonsdatabasen
Frida.
Trafikanalys tar fram och publicerar statistik om regional linjelagd kollektivtrafik och färdtjänst samt
helt kommersiell linjetrafik på vatten och på väg. SKL tar fram Öppna jämförelser för kollektivtrafiken
som bygger på Svensk Kollektivtrafiks och Trafikanalys statistik. I Öppna jämförelser kollektivtrafik
jämförs utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och
ekonomi.
Huvudsyftet med Öppna jämförelser är enligt SKL att bidra till starkare politisk styrning av
kollektivtrafiken. För att kunna stärka den politiska styrningen, och därmed också medvetenheten
om kostnader, prioriteringar och olika samhällsnyttor, krävs relevanta indikatorer som både
underlättar en uppföljning av uppsatta mål, och politisk styrning. En bättre och tydligare styrning
innebär att man kan ställa krav, helt i linje med kollektivtrafiklagens mål att ge bättre förutsättningar
för politisk styrning. Med hjälp av Öppna jämförelser får de ansvariga politikerna också ett verktyg
för kostnadskontroll.
Öppna jämförelser skapar möjligheter för politikerna att följa upp verksamheten. Ett viktigt politiskt
område är, enligt SKL, resursfördelning. Ett syfte blir därför att öka kunskapen om den samhällsnytta
som kollektivtrafiken bidrar till och vad man kan få i kollektivtrafikväg för en viss kostnad, genom att
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öka tillgången till jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader. Tanken är att olika län
genom jämförelser ska kunna lära av varandra, speciellt om länen liknar varandra till exempel när det
gäller befolkningsunderlag. Jämförelser stimulerar till förbättringsarbete, vilket i slutändan ska ge
bättre kollektivtrafik till invånarna.194
Ett problem på benchmarkingområdet är att det finns betydande brister i Trafikanalys statistik om
kollektivtrafik195. Bristerna sammanfattas i en skrivelse som Svensk Kollektivtrafik och de andra
intresseorganisationerna inom kollektivtrafiken har skickat till infrastrukturministern och Trafikanalys
generaldirektör.196

3.6.2.

Kunskapsspridning

Det finns inte bara behov av att öka kunskapen, utan även att sprida den kunskap och de
erfarenheter som finns till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. PwC pekar på att de största
trafikföretagen ”sitter på ett enormt informationsövertag” jämfört med både mindre lokala
konkurrenter och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som bara handlar upp stora trafikavtal
vart femte eller tionde år. De största trafikbolagen har blivit experter på trafikupphandlingar.
Eftersom de största bussföretagen verkar i hela landet och deltar i flera upphandlingar varje år kan
de ha flera upphandlingsexperter anställda.197
UPNÄT
Svensk Kollektivtrafik driver ett antal olika nätverk som regelbundet träffas för erfarenhetsutbyte
inom olika områden hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. UPNÄT är Svensk
Kollektivtrafiks nätverk för de som arbetar med upphandlings- och avtalsfrågor hos medlemmarna.
Vid nätverksträffarna utbyts erfarenheter kring olika upphandlingsfrågor och frågor kring
avtalsprocessen och modellavtal.198 Svensk Kollektivtrafik har rekryterat en affärutvecklare som
deltar i UPNÄT:s möten
Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA)
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik arbetar inom ramen för Kollektivtrafikens
avtalskommitté, KollA, för att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg
som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess. I KollA ingår representanter från såväl beställar- som
entreprenörssidan. Genom att ta tillvara goda exempel, utveckla standardiserade dokument och
modellavtal samt sprida kunskap om innovativt upphandlingsarbete ger Avtalsprocessen
förutsättningar för mer kollektivtrafik för pengarna och goda upphandlingar för båda
parter.199 Partnersamverkan genomför även seminarier, temadagar och konferenser för att sprida
kunskap om avtals- och upphandlingsfrågor.
K2
K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. K2 forskar om hur
kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner samt utbildar
kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik
förs på vetenskaplig grund. K2 bedriver bl.a. forskning inom Effektivare styrning, Kontrakt för
samverkan, Innovativ finansiering samt Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med
kollektivtrafiken.200
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3.6.3.

Enkätundersökning: Kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning

En vanlig åtgärd för att öka kunskapen om olika avtalstypers och incitaments effekter på kostnader,
resande osv. i syfte att minska kostnaderna är att delta i Svensk Kollektivtrafiks upphandlingsnätverk,
Upnät. 71 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har deltagit i Upnät. Den näst
vanligaste åtgärden är att delta i Partnersamverkans nationella och regionala
upphandlingsseminarier. Nästan sex av tio kollektivtrafikmyndigheter har deltagit Partnersamverkans
seminarier.
Nära fyra av tio regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar systematiskt med att sammanställa och
analysera data för att öka kunskapen om olika avtalstypers och incitaments effekter på kostnader,
resande etc.
Flera kollektivtrafikmyndigheter har kompletterat sina svar. En skriver att de har gjort en grundlig
genomgång och utvärdering av befintliga avtal och utvecklat en ny affärs- och avtalsmodell som
förväntas skapa förutsättningar för att erbjuda kunden en mer positiv reseupplevelse genom bättre
kvalitet och leveranssäkerhet och därmed bidra till intäktsökning och måluppfyllelse. En annan
konstaterar att fordonsleverantörerna inte följer Buss 2014, vid uppföljning efter trafikstart visar det
sig att leveranserna har stora brister. Fordonsleverantörerna konstaterar att ingen har kontrollerat
detta tidigare. En tredje myndighet skriver att de i dag har 14 avtal i linjetrafiken och avser att teckna
30 i skolskjuts/serviceresor. Detta medför en naturlig nära kontakt med trafikutövarna. Dessutom är
det en som framhåller att de avser att bli mer delaktiga i t.ex. Partnersamverkans nationella och
regionala upphandlingsseminarier.
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Figur 20 Andel RKM som arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen om olika avtalstypers och incitaments effekter på
kostnader, resande osv. för att minska kostnaderna

57

3.7.

Andra driftsformer än upphandling

Att upphandla kollektivtrafik av kommersiella trafikföretag är inte den enda möjligheten att bedriva
kollektivtrafik. Det är även möjligt att bedriva trafiken i egen regi, att överlåta trafikföretag bedriva
den helt kommersiellt och att överlåta trafiken till frivilliga krafter så att den kan bedrivas delvis
ideellt.

3.7.1.

Kollektivtrafik i egen regi

Nilsson, Bergman och Pyddoke pekar på det kan finnas rent ekonomiska motiv för att avstå från
konkurrensutsättning. Med få budgivare går det inte, som, att få den konkurrens i upphandlingarna
som är en förutsättning för att hålla nere beställarens kostnader. Om bara något enstaka företag
lägger anbud i dag och i framtiden är det ibland inte möjligt att hålla nere kostnaderna. Men
författarna menar också att man kan vända på frågan. De hävdar att det är beställarens uppgift att
säkerställa att det finns tillräckligt många budgivare på marknaden. Beställaren bör därför förbättra
förutsättningarna för detta.201
PwC har genom en intervjustudie analyserat för- och nackdelar med att i Region Örebro bedriva
busstrafiken i egen regi, egen regi i samverkan med Västerås Lokaltrafik och att inte gå över till egen
regi utan istället förbättra upphandlingarna i syfte att öka konkurrensen och antalet anbudsgivare.
Fördelarna med att bedriva busstrafiken i helt egen regi är bättre möjlighet att genomföra
förändringar i befintlig trafik, bättre anställningstrygghet för förare och att regionen får kontroll över
hela produktionskedjan, att det skapar möjlighet att kontrollera kostnaderna, att beslutsvägarna blir
kortare än med upphandling och att det är juridiskt relativt okomplicerat. Sweco pekar i en förstudie
om att bedriva kollektivtrafik i egen regi i Jämtland dessutom på att offentliga bolag har högre
kreditvärdighet, varumärket mot resenärerna blir tydligare, styrningen blir bättre, flexibiliteten ökar
när det gäller fordon, förare och beställningscentral m.m., kommunernas insyn i verksamheten
underlättas, det går att använda regionens resurser vid rekrytering och annan overhead, uppföljning
förenklas (FRIDA, Rebus), administrationen blir effektivare och det går att får stordriftsfördelar vid
inköp av drivmedel m.m.202
Det finns även nackdelar med att driva trafik i egen regi. En hänger samman med effektiviteten. I ett
samarbete mellan det offentliga och det privata är det, enligt klassisk ekonomisk teori och
forskningen om samverkan mellan det offentliga och det privata, den offentliga sektorns uppgift att
säkerställa den allokativa effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar väl mot olika mål och
motiv som samhället har för att engagera sig i kollektivtrafik) och den privata sektorns uppgift att
säkerställa den produktiva effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna produceras effektivt). Något
förenklat skulle man kunna säga att den offentliga parten har ansvaret för att resurserna används till
rätt saker ur ett samhällsperspektiv och den privata partnern för att resurserna används på bästa sätt
för givna ändamål.203
Andra nackdelar vid en övergång till egen regi är att regionen inte har drivit trafik i egen regi på
många år och att det därför finns risk att rätt kompetenser saknas, att det krävs stora investeringar,
att osäkerhet är stor vid införandet samt att uppstartkostnaderna är stora och uppstartstiden är lång.
Sweco framhåller ytterligare generella nackdelar: lokala trafikföretag kan slås ut, svårt att börja
upphandla igen om lokala trafikföretag har lagt ned sin verksamhet, risk för fler deltidstjänster om
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förarna blir offentliganställda (idag gör de egna åkarna andra uppgifter mellan arbetspassen) och
med bara en operatör finns det ingen konkurrens.
Enligt PwC analys av ger kollektivtrafik i egen regi tillsammans med ett befintligt kommunalt ägt
bussföretag, i detta fall Västerås Lokaltrafik, samma fördelar som egen regi ovan. Dessutom blir
verksamheten en del av en redan befintlig organisation som framgångsrikt driver bussbolag med
nöjda resenärer och förare samt hög driftssäkerhet. Dessutom blir osäkerheten mindre vid i
uppstarten. Till detta kommer stordriftsfördelar som resulterar i lägre uppstartskostnader än helt
egen regi och sannolikt lägre framtida kostnader. Nackdelarna är osäkerhet om vilken värdering som
ska gälla för Västerås Lokaltrafik och viss osäkerhet vid driftsövertagandet.
Fördelarna med att inte gå över till egen regi utan istället förbättra upphandlingarna är följande:
möjlighet att i framtida upphandlingar styra mer mot de aspekter man är missnöjd med i nuvarande
avtal, att upphandling i konkurrens i teorin resulterar i det bästa priset, att det finns ett tydligt
regelverk kring upphandling av kollektivtrafik och att det har en juridiskt etablerad form. Nackdelarna
är att långa avtal kan resultera i låg flexibilitet, att små trafikbolag kan slås ut, att upphandling av
kollektivtrafik är en lång och kostsam process, att upphandlingar ofta överklagas vilket är kostsamt,
att det historiskt varit stora driftstörningar, relativt låg kundnöjdhet idag och att det är svårt att
påverka kundnöjdheten och lägre resandeökning än förväntat/önskat, otrygg anställningsform för
förarna samt att det troligen blir stora kostnadsökningar vid nästa upphandling.204
Utöver Region Örebro Län och Jämtland har Skåne, Värmland och Dalarna, enligt PwC, undersökt
möjligheten att driva kollektivtrafik i egen regi. Dessutom körde Östgötatrafiken busstrafik i väntan
på att en överprövning av en upphandling som inletts skulle slutföras.205 Region Örebro har beslutat
gå över till trafik i egen regi i samarbete med Västerås Lokaltrafik. I dag körs kollektivtrafik i egen regi
i Västerås Lokaltrafik, Luleå Lokaltrafik, Göteborgs Spårvägar, Borås Lokaltrafik, Skellefteå buss och
Gamla Uppsala Buss.
Analyserna av hur kostnaderna påverkas av att busstrafik körs i egen regi är motstridig. Å ena sidan
pekar Vigrens analys på att kostnadseffektiviteten är lägre i kontrakt som direkttilldelas en offentligt
ägd operatör. Offentligt ägda företag hade enligt hans analys signifikant högre kostnader än privat
ägda företag och att det fanns vinster att hämta från att konkurrensutsätta icke upphandlad trafik.206
Å andra sidan visar Hulténs analys att de offentligt ägda bussföretagen i Sverige, som får sig trafiken
tilldelad, inte har högre kostnader än företag som vinner trafiken i upphandlingar. Kostnaderna per
påstigande är 30 procent lägre i de tre kommuner som använder direkttilldelning av busstrafiken till
ett offentligt företag än i storleksmässigt jämförbara kommuner som använder upphandling i
konkurrens för att välja ut en operatör. Skillnader är dock inte statistiskt signifikanta.207

3.7.2.

Helt kommersiell kollektivtrafik

Den 1 januari 2012 fick trafikföretagen fritt etablera helt kommersiell kollektivtrafik i alla geografiska
marknadssegment. Genom den nya kollektivtrafiklagen avskaffades även begränsningen för
kommersiella bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik. Därigenom skulle, enligt
propositionen, dynamiken på kollektivtrafikmarknaden öka och bidra till ett större utbud av
kollektivtrafik och ökat resande. För resenärerna förväntades den nya regleringen kunna leda till ett
större antal resealternativ och ökad valfrihet. Marknaden för persontrafik på järnväg öppnades från
och med oktober 2010.
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Marknadsöppningen i den regionala kollektivtrafiken har hittills haft en högst marginell betydelse på
utbudet och resenärernas valmöjligheter. I den regionala kollektivtrafiken körs endast 2,9 procent på
rent kommersiella grunder (2014), och då huvudsakligen i vissa begränsade nischer. Däremot finns
det finns ett stort kommersiellt inslag på 44 procent i den interregionala trafiken, särskilt på järnväg
där 37 procent av trafiken utförs helt utan subventioner.208
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan sänka sina kostnader genom att överlåta trafik till
trafikföretag som avser att bedriva den helt kommersiellt eftersom de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna då inte längre behöver delfinansiera denna trafik med skattemedel.
Innan marknaden för kommersiell busstrafik öppnades år 2012 pekade WSP på att om
trafikhuvudmännens ensamrätt att bedriva kollektivtrafik tas bort kommer den helt kommersiella
trafiken med stor sannolikhet att vara begränsad och framförallt uppstå på linjer och i områden med
stort resande. Detta gör samtidigt att trafikhuvudmännen framförallt kommer att få konkurrens i
trafikstarka områden och relationer, dvs. i områden och på linjer som används för att korsfinansiera
trafik med lågt resande, t.ex. i glesbygd. Trafikhuvudmännens intäkter kommer därför att minska.209
Nilsson pekar på samma problem. Om en regional kollektivtrafikmyndighet släpper kollektivtrafik
som denne bedömer kan drivas kommersiellt lönsamt, så överlåter den samtidigt trafik som bidrar till
att hålla nere underskottet i den egna verksamheten. Ju mer trafik som övergår från att bedrivas
med stöd från samhället till att genomföras i privat regi desto större blir kostnaderna för
skattebetalarna.210 Även Hultén pekar på risken för ”cherry picking”.211
Ett annat problem som både Hultén och WSP framhåller är att det är svårt att integrera kommersiell
kollektivtrafik med subventionerad trafik. Kollektivtrafiken i städerna (där man kan anta att den
största potentialen att bedriva kommersiell trafik finns) bedrivs i dag i hög grad som nätverk där det
råder mycket stora systemeffekter. Eftersom den helt kommersiella kollektivtrafiken framförallt
kommer att erbjuda trafik på enstaka linjer så kommer det sannolikt att bli krångligare att resa för de
resenärer som väljer att resa med den helt kommersiellt trafiken. För företagen som erbjuder helt
kommersiell kollektivtrafik medför den stora systemeffekten i städerna att det blir svårt att erbjuda
konkurrenskraftiga alternativ till den subventionerade kollektivtrafiken.212
WSP framhöll även att de olika villkoren mellan trafik som subventioneras med skattemedel och den
rent kommersiella trafiken kommer att göra det svårt för den kommersiella att konkurrera.213 Den
upphandlade kollektivtrafiken delfinansieras till omkring 50 procent av kommuner och
landsting/regioner genom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, medan den helt kommersiella
kollektivtrafiken ska bära sina egna kostnader och gå med vinst.
Om kollektivtrafik som i dag delfinansieras och upphandlas av de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ersätts av kommersiell trafik kommer biljettpriser att behöva höjas och
utbudet minskas. Forskningen är tydlig om att höjda biljettpriser och minskat utbud leder till ett
minskat kollektivtrafikresande214. Eller som Trafikanalys skriver ”Från forskning vet vi att lokal och
regional kollektivtrafik i ett system helt utan subventioner kommer att leda till mindre trafik och
högre priser än det optimala. Därför subventioneras kollektivtrafik…”215
Ytterligare ett problem är att den kommersiella kollektivtrafikens saknar helhetssyn. Trafikanalys
framhåller att ”Den kommersiella trafiken tar inget långsiktigt och inget övergripande ansvar för ett
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läns kollektivtrafik utan det ansvaret ligger hos RKM.”216 Holmberg beskriver detta som en
målkonflikt mellan det företagsekonomiska och det samhällsekonomiska synsätten inom
kollektivtrafiken. Han menar att kollektivtrafiken innehåller drag av såväl kommersiell verksamhet
som samhällelig service finansierad av skattemedel. Kollektivtrafiken ska tillgodose alla medborgares
behov och i hela landet. Detta krav finns inte på en kommersiell verksamhet. Där kan man välja ett
segment som man fokuserar på. Det är uppenbart att ett företagsekonomiskt synsätt inte alltid ger
samma utfall som ett samhällsekonomiskt. Det blir dessutom ännu mer komplicerat eftersom det
samhällsekonomiska synsättet inte tillgodoser alla samhällsmål. Inom kollektivtrafiken uppträder ofta
mål som gäller fördelning mellan olika grupper som inte enkelt kan hanteras med ett
samhällsekonomiskt synsätt.217
Privata och offentliga aktörer har olika skäl att engagera sig i en verksamhet. Den offentliga sektorns
skäl för att engagera sig i kollektivtrafik att säkerställa samhällsintressen och öka samhällsnyttan.
Privata företags beteende styrs istället av att de är vinstmaximerande.
Om man utgår från klassisk ekonomisk teori och de olika forskningsinriktningar som bildar grunden
för teorierna om samverkan mellan det offentliga och det privata bör kollektivtrafikförsörjningen,
som redan nämnts, utformas utifrån vad som är samhällets mål för trafikförsörjningen. Detta är inte
möjligt om kollektivtrafik bedrivs helt kommersiellt.
Det är först när man har en tydlig bild av samhällets mål som man kan avgöra hur
kollektivtrafikförsörjningen bör organiseras och vilken roll privata operatörer bör spela. Då kan man
organisera samverkan så att såväl den allokativa effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar
väl mot olika mål och motiv som samhället har för att engagera sig i kollektivtrafik) som den
produktiva effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna produceras effektivt) kan tas tillvara.218
Utredningen om järnvägens organisation framhåller att den s.k. 21-dagarsregeln skapar problem för
resenärerna, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och i vissa avseenden även för de företag
som vill köra helt kommersiell kollektivtrafik. Regeln innebär att buss- och tågföretag som kör helt
kommersiell kollektivtrafik kan upphöra med sin trafik efter tre veckor, medan kollektivtrafiklagen
och upphandlingslagstiftningen kräver en process på upp till två till tre år för att de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ska kunna ersätta den trafik som de kommersiella företagen har lämnat
med några dagars varsel. I värsta fall kan detta medföra att resenärerna blir helt utan kollektivtrafik
under tre år tills den regionala kollektivtrafikmyndigheten fattat nödvändiga beslut och upphandlat
trafiken. Utredningen konstaterar att regeln medför att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
inte vågar släppa från sig systemkritiska linjer.219 Detta innebär i sin tur att trafikföretagen får det
svårare att starta helt kommersiell trafik.

3.7.3.

Delvis ideell kollektivtrafik

Trafikanalys har pekat på att det är möjligt att sänka kollektivtrafikens personalkostnader genom att
driva kollektivtrafik med s.k. byabussar.220 Även Kollektivtrafikkommittén tog upp frågan om att
bedriva kollektivtrafik med frivilligarbete. Kommittén menade att höga trafikeringskostnader och
brist på entreprenörer i vissa delar av landet gör att huvudmännen inte kan upprätthålla acceptabel
tillgänglighet i glesbygdsområden. Ett sätt kan då vara att försöka utnyttja den sociala ekonomins
möjligheter.

61

Försök med s.k. byabussar har enligt utredningen fungerat bra så länge eldsjälarna orkar. För mer
uthålliga lösningar behövs ofta någon form av professionellt och ekonomiskt stöd.
Trafikhuvudmännen bör därför söka samarbete med byalag, idrottsföreningar och andra lokala
krafter i syfte att utveckla en kostnadseffektiv lokal transportservice i glesbygder. Generös
tillståndsgivning, professionellt bistånd och ekonomisk hjälp ger stimulans till lokala aktörer som visat
intresse och engagemang.
Fördelar är att de boende i bygden får fler resmöjligheter till ett billigt pris. Människor får större
möjligheter att bo kvar och man når miljövinster genom färre bilresor. Kollektivtrafikkommittén
föreslog att trafikhuvudmännen aktivt skulle söka samverkan med intresserade organisationer inom
den sociala ekonomin samt stödjer utbildning av frivilliga förare av byabussar och liknande trafik, så
att förarna kan erhålla taxiförarlegitimation och få bra kunskap om kollektivtrafiken i länet.221
Trafik med byabussar betalas oftast av kommunen eller trafikföretag som är aktiva i kommunen.
Bussen körs av de som bor i byn och föraren får ingen ersättning. Föraren måste däremot tillstånd för
att få ta betalt av passagerare. Exempel på byabussar finns i Kölsillre (Ånge kommun), Korsholms
kommun och Dunker (Flens kommun).222
Erfarenheterna av byabussprojekt med frivilliga förare är blandade. En del projekt har lags ned på
grund av lågt intresse, medan andra har gått över och blivit ordinarie linjetrafik. Ett hinder för att
utveckla konceptet med frivilliga förare inom kollektivtrafiken i glesbygd är det faktum att föraren
måste ha taxilegitimation om man vill ta betalt av resenärerna. Byabussar är därför, om de ska kunna
köras av frivilliga förare, förhindrade att ta ut avgifter för trafiken. Ett generellt problem för
byabussar och liknande verksamheter som kräver ett starkt lokalt engagemang är att klara av att
driva verksamheten över tid. För att projekt med byabussar ska lyckas krävs i grunden en stark
organisation av typen hembygdsförening, byalag eller liknande. Det är också svårt att hitta frivilliga
förare.223
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3.7.4.

Enkätundersökning: Bedriv trafiken på annat sätt än genom
upphandling

Egen regi
Över hälften, 53 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har övervägt att bedriva all trafik eller en
del trafik i egen regi. 43 procent har övervägt att driva delar av verksamheten i egen regi och 10
procent har övervägt att sluta upphandla och gå över till att bedriva kollektivtrafiken helt i egen regi.
14 procent driver redan trafiken i egen regi. En tredjedel har inte övervägt detta.

Har övervägt att
bedriva hela
verksamheten i
egen regi
10%

Vi har inte övervägt
detta
33%

Har övervägt att
bedriva delar av
verksamheten i
egen regi
43%

Vi bedriver redan
viss trafik i egen
regi
14%

Figur 21 Andel RKM som övervägt att sluta upphandla och gå över till att bedriva kollektivtrafiken i egen regi

Helt kommersiell kollektivtrafik och delvis ideell kollektivtrafik
En stor majoritet, 67 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har varken överlåtit kollektivtrafik för
att den ska köras helt kommersiellt eller delvis ideellt. 14 procent har överlåtit trafik till för att den
skulle köras som helt kommersiell kollektivtrafik. En av de som överlåtit trafik svarar att de överlåtit
flygbusstrafik. En annan skriver att en linje att köras kommersiellt från och med februari 2018. En
tredje skriver att de kommersiella initiativ som funnits har lagts ner igen.
10 procent har överlåtit trafik till ideell verksamhet för att den skulle köras med byabuss eller
liknande. En av de som svarar att de överlåtit trafik till ideell verksamhet skriver också att projektet
är avslutat.
En respondent pekar på att det finns ett exempel där två kommuner har skapat en linje själva med
trafik mellan kommunerna.
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Figur 22 Andel RKM som överlåtit kollektivtrafik till ideell verksamhet eller för att drivas helt kommersiellt

3.8.

Restid och framkomlighet

Flera rapporter framhåller att åtgärder som ökar reshastighet och minska restiden kan vara mycket
kostnadseffektiva. Enligt en bok som tagits fram av K2 tillsammans med Statens vegvesen i Norge och
Urbanet Analyse är bättre framkomlighet för buss och spårvagn en av de mest lönsamma åtgärderna
som kan genomföras i större stadsområden. Analyser visar att 10 procents ökad hastighet kan ge
omkring 9 procent lägre kostnader för kollektivtrafiken.224
Hastigheten påverkar driftskostnaderna genom att den påverkar omloppstider och antal fordon och
förare som är i drift. En hög reshastighet gör att fordonen kan utnyttjas effektivare, vilket gör det
möjligt för färre bussar att köra fler turer.225
Restiden har även mycket stor betydelse för resenärerna. Restiden är en av de tyngst vägande
faktorerna när man väljer vilket färdmedel som man ska resa med. Restiden påverkar dessutom både
resandet och färdmedelsfördelningen. Genom att minska restiden går det att öka
kollektivtrafikresandet.
Ett sätt att beskriva hur restiden påverkar efterfrågan på kollektivtrafik är att redovisa
efterfrågeelasticiteten för restid, dvs. restidselasticiteten. Med restidselasticitet menas med hur
många procent resandet ändras när restiden ändras med 1 procent.
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Som generella mått kan anges:



10 procents minskning av åktiden (den tid man sitter i fordonet) ger 4 till 6 procent fler
resenärer, elasticiteten är -0,4 till -0,6 dock högre för tåg (-0,6 till -0,8)226
10 procents minskning av gångtiden ger 3 till 4 procent fler resenärer (upp till 8 procent för
tjänsteresor)227

Detta är de kortsiktiga effekterna. Efter 5-10 år kan effekterna bli 50 procent högre.228
Lägre driftkostnader genom kortare körtider möjliggör ökad turtäthet, som ger resenärerna kortare
väntetid mellan avgångarna. Detta kan även förbättra kollektivtrafikens restidskvot gentemot bil.
Potential för överflyttning av färdmedelsandelar från bil till kollektivtrafik genom åtgärder som
prioriterar kollektivtrafiken beräknas till 8 procent och av större linjeomläggningar i befintligt gatuoch vägnät till 5 procent.229
Åtgärderna för att öka hastigheten och minska restiden kan delas in i två grupper, dels
trafikplaneringsåtgärder, och dels framkomlighetsåtgärder. Utöver att åtgärderna i båda dessa
grupper kan minska kostnader och öka kollektivtrafikresandet kan åtgärderna i respektive grupp få
andra effekter.
Förenklingar, effektiviseringar och rationaliseringar av busslinjenätet, oftast i form av stombusslinjer
som kompletteras med matartrafik, är enligt konsultföretaget Transek den klart mest
kostnadseffektiva åtgärden för att öka kollektivtrafikresandet.230
Trafikplaneringsåtgärder kan ha stor påverkan på driftskostnaderna. Driftskostnaderna för en rak
linje, krokig linje och en ringlinje skiljer flera hundra procent. Samtidigt leder genare linjedragning,
ökat avstånd mellan hållplatserna till att en del resenärer får längre gångavstånd till hållplatserna.
Holmberg pekar på att det kan finnas en målkonflikt mellan å ena sidan rörelsehindrade resenärers
behov av korta gångavstånd, som leder till fler eller krokiga linjer och därmed lägre turtäthet
och/eller längre restider givet en viss resursram, och å andra sidan flertalet resenärers prioritering av
hög turtäthet och kort restid. Målkonflikten kan lösas med kompletterande trafik som servicelinjer
för personer med funktionsnedsättningar.231
Framkomlighetsåtgärder i form av busskörfält och signalprioritering m.m. leder till ökad tillförlitlighet
och minskad risk för förseningar i kollektivtrafiken. Stockholms stad har i en översiktlig
samhällsekonomisk beräkning av framkomlighetsåtgärder på en av stombusslinjerna i Stockholm
dragit slutsatsen att framkomlighetsåtgärder kan vara samhällsekonomiskt mycket lönsamma. Den
samhällsekonomiska nyttan var omkring fem gånger större än kostnaden.232
Framkomlighetsåtgärder leder dessutom till bättre arbetsmiljö för bussförarna233 och bättre komfort
för resenärerna. Körfält som är reserverade för busstrafik ökar förutsättningarna för att hålla en jämn
hastighet utan onödiga inbromsningar och sidoförflyttningar234.
Att ge kollektivtrafiken prioritet framför övrig fordonstrafik handlar inte enbart om att skapa en
snabb, pålitlig trafik utan är också ett bra sätt att öka kapaciteten på gator och vägar. Kol-TRAST
skriver t.ex. att ”I befintlig stadsmiljö, med begränsat gatuutrymme, betyder detta i de flesta fall att
kollektivtrafiken måste prioriteras framför biltrafiken – ’prioritet för de många på bekostnad av de
få’.”235 Keolis skriver på samma tema ”Bogotas borgmästare Enrique Peñalosa, som är en
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förgrundgestalt i kollektivtrafiksutvecklingen i Sydamerika, säger att ’en buss med 80 passagerare har
rätt till 80 gånger mer plats i gaturummet än en bil med en person’. Detta av både effektivitets- och
rättviseskäl.”236 Med reserverade körfält kan bussar klara 15 gånger så många passagerare som
personbilar.237

3.8.1.

Trafikplaneringsåtgärder

Linjedragning
Kol-TRAST framhåller att man alltid ska välja en gen linjedragning. Utforma linjerna raka och låt dem
gå centralt igenom bebyggelsen de försörjer. Det ökar attraktiviteten och minskar driftskostnaderna.
Som figuren nedan visar så är driftskostnaderna för en krokig linje med många stopp dubbelt så hög
som en rak linje med få stopp och en ringlinje med många stopp har 3,5 gånger så höga
driftskostnader. Fördelarna med en tydlig och gen linjedragning är också att linjerna blir lätta att
förstå och minnas, vilket gynnar information och marknadsföring

Krokig linje, fler stopp

Figur 23 Driftkostnader för olika linjedragningar

238

Avstånd mellan hållplatserna
Tidsåtgången vid hållplatser är oftast större än tidsförlusten på grund av ljussignaler och störningar
från annan trafik. Hållplatsavstånden bör därför inte vara för korta.239 Allt för tätt liggande hållplatser
sänker medelhastigheten samtidigt som ett allt för glest hållplatsavstånd ger sämre tillgänglighet. En
avvägning måste därför göras för att finna den bästa lösningen för resenärerna på linjen.240
Av- och påstigning
Tidsförlusten vid hållplatser beror i hög grad på hur taxesystemet är utformat dvs. hur lång tid
viseringen tar och hur bussen är utformad samt om man kan gå på i alla dörrar. Om man kan betala
och kontrollera biljetterna innan man går ombord kan mycket tid sparas. I BRT-system sker oftast
viseringen innan man går ombord.241
Enligt en studie från KTH kan hållplatstiden minskas med 19 procent genom påstigning i alla dörrar
kombinerat med ITS-åtgärder för att undvika kolonnkörning och skapa lagom avstånd mellan
bussarna. Med påstigning längst fram i bussen genom en dörr och visering med smarta kort tar det
varje resenär i genomsnitt 2,4 sekunder att komma ombord i Stockholms innerstadstrafik242. Som
jämförelse tar det i genomsnitt 0,5 sekunder för en resenär att stiga på en buss i valfri dörr när
bussen har sex enkeldörrar243. Kol-TRAST pekar dessutom på att fordonens utformning påverkar
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tiden vid hållplats. Breda dörrar, låggolv och lämplig inredning kan minska tiden för på- och
avstigning.
Åtgärder för att snabba upp av- och påstigningen medför även kostnader. Stockholms stad beslöt,
efter ett pilotprojekt som bl.a. syftade till att minska restiden på en av stombusslinjerna i Stockholms
innerstad, att inte permanenta de medföljande trafikvärdarna som gjorde det möjligt att låta
passagerarna stiga på i ytterligare ett dörrpar. De togs bort efter försöket. Hållplatstiderna blev
visserligen något kortare, men effekten var begränsad och kostnaden för värdarna stod inte i
proportion till tidsvinsten varför denna lösning inte kommer permanentas.244
Stombusslinjer
Förenklingar, effektiviseringar och rationaliseringar av busslinjenätet, oftast i form av stombusslinjer
som kompletteras med matartrafik, är som redan nämnts, den klart mest kostnadseffektiva åtgärden
för att öka kollektivtrafikresandet enligt Transek.245 Genom att samla resurserna i stråk (stomlinjer)
har man, där det införts, fått bevisade effekter på ökat resande: allt från 10 till 75 procent, beroende
på utgångsläge och insatta resurser246.
Anpassning av busstrafikens linjenät till att bli stomnät innebär att trafikutbudet koncentreras till ett
begränsat antal linjer med hög turtäthet och gena linjesträckningar där kollektivtrafiken prioriteras
gentemot övrig trafik i stråket. Ett sådant linjenät leder till kortare restid för resenärerna och kortare
körtider för operatören vilket i sin tur gör det möjligt att öka turtätheten. Slutligen blir det också
lättare att åstadkomma en prioritering av kollektivtrafiken när antalet linjer är färre och turtätheten
är hög. Erfarenheter från sådana trafikomläggningar visar att man kan få såväl stora resandeökningar
som stora förändringar av färdmedelsfördelningen. Hållplatsavstånden bör vara ”lagom långa”. På
stomlinjer bör avstånden mellan hållplatserna vara 600 – 800 meter, i centrala delar något kortare
och på landsbygd längre. 247
Ett problem med att trafikutbudet koncentreras till ett stombussnät är att gångavstånden ofta blir
längre än i konventionella bussystem, vilket skapar problem för rörelsehindrade och äldre. Ett
stomnät bör därför kompletteras med en trafik anpassad för personer med funktionsnedsättningar i
form av servicelinjer eller anropsstyrd trafik. 248 De som reser med matarbussarna kan uppleva att de
fått en försämrad kollektivtrafik eftersom de får göra fler byten. Det är därför viktigt att såväl
stombusstrafiken som matartrafiken ses som ett enhetligt system med goda bytesmöjligheter och
anpassade turtider.

3.8.2.

Framkomlighetsåtgärder

Framkomlighetsåtgärderna kan den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller trafikföretaget inte
genomföra själva, utan det är kommunerna och Trafikverket i form av väghållare som kan genomföra
dessa åtgärder.
Kollektivtrafikkörfält och kollektivtrafikgator
Reserverade körfält är enligt Kol- Trast ett effektivt sätt att skapa en mer pålitlig kollektivtrafik med
korta restider. Kollektivtrafikkörfält är ett körfält som är reserverat för fordon i linjetrafik. Övriga
fordon är förbjudna att använda körfältet.
Det är möjligt att separera kollektivtrafiken trafiken i ännu högre grad från övrig vägtrafik genom att
bedriva den på kollektivtrafikgator. Kollektivtrafikgator är infrastruktur som endast får användas av
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fordon i linjetrafik. Exklusiviteten erbjuder betydande möjligheter till snabbhet, pålitlighet och en
förbättrad säkerhet eftersom bussar och spårvagnar separeras fysiskt från den övriga trafiken, vilket
avsevärt minskar risken för att den övriga trafiken inkräktar på kollektivtrafikens utrymme. Detta
innebär att trafiken kan drivas säkert med högre hastighet mellan hållplatserna.249
Signalprioritering
Genom signalprioritering kan bussar ges företräde vid vägkorsningar och därigenom få förbättrad
effektivitet, pålitlighet och ökad hastighet på samma gång. Kol-Trast framhåller att restidsmätningar i
svenska städer visar att upp till 70-80 procent av alla förseningar på en resa med buss i städer beror
på väntetiden vid trafiksignaler som saknar prioritering. Med hjälp av prioritering i trafiksignalerna
kan körtiden minskas med 10-20 procent. Fördelarna med signalprioritet för kollektivtrafik blir störst
när prioritet genomförs som en del i ett paket med åtgärder för ett stråk eller en linje.250
Gatuparkeringar
Det går även att öka framkomligheten genom att ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna och
genom att förbättra kontrollen av felparkerade bilar och bilar som stannar vid busshållplatser. Keolis
föreslår flera åtgärder för att öka framkomligheten genom att minska problemen med felparkerade
bilar. De vill se en nolltolerans mot felparkerade fordon och betydligt högre böter för den bilist som
hindrar kollektivtrafik. I dag är det i regel dyrare att resa utan biljett i kollektivtrafiken än att
felparkera. Dessutom vill de att det ska bli enklare att snabbt forsla bort felparkerade fordon, att det
behövs fler parkeringsvakter och trafikpoliser samt att bussarna ska vara utrustade med kameror för
dokumentering av bilar som kör i busskörfält eller är felparkerade och bör bötfällas.251
Nyttotrafik under rusningstiden
Keolis föreslår att andra former av nyttotrafik ska flyttas från rusningstiden. Det är ett arbete som
redan pågår inom Stockholms stads trafikkontor.
Arbeten i gatumiljö
Ytterligare en anledning till att den vägburna kollektivtrafiken kan ha svårt att komma fram är olika
former av arbeten i gatumiljön. Det handlar både om vägarbeten och om åtgärder i övrig
infrastruktur som vatten/avlopp och el. Keolis, som skrivit en rapport om framkomligheten för
busstrafiken i Stockholms innerstad, framhåller att det på ett år utförs över 4 000 arbeten i
gatumiljön i Stockholms stad. Följden blir förseningar och att busslinjerna behöver läggas om. Enligt
Keolis tar många av arbetena tar längre tid än beräknat, vilket genererar kostnader och ineffektivitet
som förs över på kollektivtrafikresenärerna. Bristande samordning av gatuarbeten inom samma
område och arbeten som startar tidigare än beräknat försvårar planerad omläggning av busstrafiken.
Keolis föreslår att kollektivtrafikens kostnader ska ingå som en post i kalkylen vid upphandling av
arbeten som utförs i gatumiljön, att arbetena görs i fler skift, att tidplanerna följs upp och att bonusmalussystem införs för vägarbetena.252
Bilfria zoner
Det går även att förbättra framkomligheten för den vägburna kollektivtrafiken genom att införa
bilfria zoner. Det finns flera exempel på hur andra städer som planerar att införa zoner utan biltrafik.
I Oslo har man beslutat att stadens kärna ska vara fri från privat fordonstrafik 2019. I Barcelona pågår
arbetet med att omvandla 60 procent av stadens bilvägar till gator för fotgängare och cyklister. Paris
anordnar regelbundet söndagar där 50 procent av huvudstaden är helt bilfri och maxhastigheten är
20 km/h i övriga staden. 253
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3.8.3.

Enkätundersökning: Restid och framkomlighet

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder för att minska restiden i syfte att
minska kostnaderna. Sex av åtgärderna har genomförts av mer än hälften av myndigheterna. Närapå
nio av tio, 86 procent, har rätat ut busslinjer. Nästan lika många, 76 procent, infört stombusslinjer
och snabbat upp av- och påstigningen. Två av tre kollektivtrafikmyndigheter har minskat antalet
hållplatser för att minska restiden i syfte att minska kostnaderna.
Omkring 60 procent av myndigheterna har tillsammans med kommun eller Trafikverket infört
signalprioritering och anlagt busskörfält och bussgator. Var fjärde RKM har tillsammans med
kommun tagit bort gatuparkeringar ut med busslinjer och bättre kontroll av felparkerade bilar utmed
busslinjen som vidtagits av 14 procent.
En kollektivtrafikmyndighet skriver dessutom att de för diskussion med kommuner om prioritering
och utformning av gator för ökad framkomlighet. En annan skriver att huvudsyftet med åtgärderna
har varit att öka kollektivtrafikens attraktivitet.
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Figur 24 Andel RKM som vidtagit olika åtgärder för att minska restiden i syfte att minska kostnaderna

69

5%

3.9.
3.9.1.

Nedläggning av kollektivtrafik
Dra in kollektivtrafik med få resenärer

Urbanet har pekat på att det enklaste sättet att minska kollektivtrafikens kostnader är att minska
utbudet.254 Detta skulle naturligtvis få konsekvenser för de resenärer som reser med den trafik som
skulle läggas ned.
WSP framhåller att kollektivtrafik med få resenärer påverkar energieffektiviteten. När en buss har låg
beläggningsgrad blir resan individuellt sett mindre energieffektiv, eftersom bussens utsläpp delas
upp på färre resenärer. Bussturer med få resenärer ger därmed upphov till högre energianvändning
per personkilometer jämfört med bussar med normal beläggningsgrad.
Ett räkneexempel: En busstur på 10 km med 5 passagerare som åker från start- till ändhållplats ger
åtta gånger högre utsläpp per personkilometer jämfört med samma buss med 40 passagerare.
Ur ett energimässigt perspektiv kan det därför vara motiverat att se över de bussturer som har låg
beläggning. Å andra sidan har SL [som var beställaren av rapporten] även ett samhällsansvar för att
försörja alla delar av länet med ett basutbud av kollektivtrafik, vilket innebär att många bussturer
med låg beläggning kan behöva vara kvar.255
Holmberg anser att kollektivtrafikbranschen ofta hukar inför de målkonflikter som finns inom
kollektivtrafiken. Målkonflikter som förr eller senare måste hanteras. Kollektivtrafiken är jämfört
med många andra verksamheter lite unik därför att den innehåller drag av såväl kommersiell
verksamhet som samhällelig service finansierad av skattemedel. Kollektivtrafiken ska, framhåller
Holmberg, tillgodose alla medborgares behov och i hela landet. Det kravet finns inte på kommersiell
verksamhet. Där kan man välja ett segment som man fokuserar på.
Det är uppenbart att ett företagsekonomiskt synsätt inte alltid ger samma utfall som ett
samhällsekonomiskt. Det blir dessutom ännu mer komplicerat eftersom inte ens ett
samhällsekonomiskt synsätt tillgodoser alla samhällsmål. Inom kollektivtrafiken uppträder ofta mål
som gäller fördelning mellan olika grupper som inte enkelt kan hanteras med ett samhällsekonomiskt
synsätt. Det samhällsekonomiska synsättet fokuserar på effektivt utnyttjande av resurser dvs. största
möjliga nytta i vid bemärkelse för pengarna.
Dimensioneringen av utbudet är en av målkonflikterna inom kollektivtrafiken. Om man anlägger ett
företagsekonomiskt synsätt ska en ökning av utbudet kunna finansieras av ökade intäkter dvs. man
beaktar endast nya resenärer. Då blir det ofta inte möjligt att räkna hem ökningen. Ur ett
samhällsekonomiskt synsätt skall man även beakta restidsvinster för befintliga resenärer (den s.k.
Mohring-effekten). Detta leder till att ett samhällsekonomiskt synsätt oftast leder till högre turtäthet
än ett företagsekonomiskt.
Holmberg framhåller att många linjer i glesbygd inte kan räknas hem samhällsekonomiskt men kan
vara motiverade ur ett minsta tillgänglighetsperspektiv, alltså ett socialt och fördelningsperspektiv.
Samma resonemang kan gälla utbud under lågtrafik.256
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3.9.2.

Enkätundersökning: Lägg ned kollektivtrafik

Nästan samtliga, 95 procent, av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har lagt ned turer eller
linjer med få resenärer och istället använt resurserna där resandet är större.
Har inte lagt ned
turer eller linjer
med få resenärer
och använtr
resurserna där
resandet är större
5%

Har lagt ned turer
eller linjer med få
resenärer och
använtr resurserna
där resandet är
större
95%

Figur 25 Andel RKM som lagt ned turer eller linjer med få resenärer och istället använt resurserna där resandet är större

4. Slutsatser
4.1.1.

Åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för
pengarna

Den övergripande frågeställningen i denna rapport är hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
kan få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna. I litteraturen har drygt 50 åtgärder
identifierats som kan sänka kollektivtrafikens kostnader eller effektivisera verksamheten och
därigenom frigöra resurser som kan användas för att stärka och utveckla kollektivtrafiken. Men
utöver besparingarna och effektiviseringar som gör det möjligt att flytta resurser till åtgärder som
ökar nyttan, påverkar många av åtgärderna i sig kollektivtrafikens samhällsnytta, fördelningen i
samhället och resandet med kollektivtrafiken.
För att få både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna bör man prioritera de åtgärder
som har både hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken och positiva
effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället, eller åtminstone
inte påverkar dessa områden negativt. För att identifiera dessa har åtgärderna placerats in i ett
fyrfältsdiagram.
Eftersom detaljutformningen av respektive åtgärd i många fall spelar mycket stor roll för dess
effekter och eftersom det behövs mer forskning och ytterligare studier när det gäller i princip
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samtliga åtgärder som beskrivs i rapporten så ska placeringen av respektive åtgärd i
fyrfältsdiagrammet tolkas indikativt och ett sätt att identifiera vilka åtgärder som kan vara viktigast
att gå vidare med för att få både mer kollektivtrafik och ökad samhällsnytta för pengarna.

Hög potential för effektivisering
eller sänkta kostnader

Hög potential/Risk för negativa
konsekvenser på samhällsnyttan etc.

Hög potential/Positiva effekter på
samhällsnyttan etc.











Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att
höja priset i högtrafik
Nedläggning av kollektivtrafik med få
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Färre fordonstyper i varje avtal
Funktionskrav istället för detaljkrav
Större ansvar för tidtabellsplaneringen till
trafikföretagen
Trafikplaneringsåtgärder
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kollektivtrafik samt tillgänglighetsanpassning av den linjelagda trafiken
Senarelägg startiden för förskola samt
grund- och gymnasieskola
Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att
sänka priset i lågtrafik
Val av kollektivtrafiksystem
Marknadsföring för att öka
kollektivtrafikresandet
Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning
Framkomlighetsåtgärder
Åtgärder för att öka antalet anbud
Åtgärder för att minska riskerna i
trafikavtalen
Öka standardisering av fordonen
Förläng avtalen för att undvika kostnader för
överprövning
Anropsstyrd kollektivtrafik med små fordon
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Överlåt trafik till helt kommersiell drift

Överlåt trafik till att drivas delvis ideellt
Sluta upphandla och bedriv trafik i egen regi

Låg potential för effektivisering
eller sänkta kostnader

Figur 26 Fyrfältsdiagram över åtgärdernas potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt risk för negativa
effekter respektive sannolikhet för positiva effekter på kollektivtrafikens samhällsnytta, fördelningen i samhället och
kollektivtrafikresandet
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Sannolikhet
för positiva
effekter på
samhällsnytta,
fördelning i
samhället
eller
kollektivtrafikresande

Enkätundersökningen som gjorts inom ramen för rapporten visar att samtliga regionala
kollektivtrafikmyndigheter257 arbetar aktivt och målmedvetet för att effektivisera trafiken och sänka
kostnaderna. De flesta myndigheterna har dessutom vidtagit åtgärder inom samtliga
åtgärdsområden. Resultaten redovisas under respektive rubrik.
Hög potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt positiva effekter på
samhällsnytta, fördelningen i samhället eller kollektivtrafikresande
Samordning av linjelagd och särskild kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning av den
linjelagda kollektivtrafiken
Det går att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att samordna den linjelagda kollektivtrafiken
med skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Ökad samordning leder inte bara till mer kollektivtrafik för
pengarna, utan även till att det kan skapas fler resemöjligheter i glesbygdsområden. När
skolskjutstrafik öppnas för allmänheten skapas det möjligheter för fler turer och bättre yttäckning.
När kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas kan färdtjänstdebuten flyttas högre upp i åldrarna. För
samhället ger detta ekonomiska vinster och för boende i glesbygd ökar standaren på
kollektivtrafiken.
Effektiviseringen kan göras på två sätt, dels genom ökad samordning av linjelagd och särskild
kollektivtrafik, och dels tillgängslighetsanpassning av den linjelagda trafiken. Den senare är en
förutsättning för att fler med färdtjänsttillstånd ska resa med den linjelagda trafiken.
I litteraturen framhålls ökad tillgänglighetsanpassning både som en kostnadseffektiviseringsåtgärd
och som en kostnadsdrivande faktor. Fordonskostnaderna stiger när fordonen
tillgänglighetsanpassas, men trots det finns det en mycket stor besparingspotential i att föra över
resande kollektivtrafik med specialfordon och färdtjänst till den linjelagda trafiken.
Den praktiska besparingspotentialen för ökad samordning av linjelagd och särskild kollektivtrafik
tillsammans med tillgänglighetsanpassning av den linjelagda kollektivtrafiken beräknas till 25-30
procent av de totala kostnaderna, vilket skulle innebära en besparing på ca 2 miljarder kr per år för
hela Sverige.
Samhällsnyttan och fördelningen i samhället påverkas positivt när samordningen ökas och trafiken
tillgänglighetsanpassas eftersom tillgängligheten ökar för personer med funktionsnedsättningar.
Genom samordningen kan det skapas fler resemöjligheter, inte minst i glesbygd, vilket kan öka
kollektivtrafikresandet samt påverka fördelningen och samhällsnyttan positivt.
Nästan alla regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder i syfte att samordning av
linjelagd och särskild kollektivtrafik. 90 procent har integrera en del av skolskjutstrafiken med den
linjelagda kollektivtrafiken. Nästan lika vanligt, 86 procent, är att myndigheterna har
tillgänglighetsanpassat den linjelagda kollektivtrafiken. 57 procent har öppnat skolskjutstrafiken för
resenärer som reser med linjetrafiken och lika stor andel har samordnat färdtjänst, sjukresor och
anropsstyrd allmän kollektivtrafik.
Senarelägg startiden för förskola samt grund- och gymnasieskola
Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet går det att sänka både investerings- och
driftskostnaderna. I grova drag används en sjättedel av driftsresurserna för kollektivtrafik i stadstrafik
för det extra utbud som behövs för att tillgodose efterfrågan i högtrafik. Ett sätt att jämna ut
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resandet är att senarelägga eller sprida ut startiden för förskoleklasser samt grund- och
gymnasieskola på morgonen. Litteraturen indikerar att det kan räcka med att sprida ut starttiden
med en halv till en hel timme.
Utspridning och senareläggning av skol- och förskoledagens start kräver diskussion med berörda
kommuner. Hittills har sådana diskussioner i allmänhet inte varit så framgångsrika. Nästan alla, 90
procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har försöka påverka kommuner att anpassa start- och eller
sluttider i förskoleklass, grund- och gymnasieskola för mer kostnadseffektiva trafiklösningar enligt
enkätundersökningen.
Inga beräkningar av effektiviseringspotentialen har hittats, men det torde vara en mycket
kostnadseffektiv lösning att senarelägga skolstaren på morgonen. Det är svårt att se att utspridning
eller senareläggning skulle kunna ha någon påverkan på samhällsnyttan, fördelningen i samhället och
kollektivtrafikresandet, utöver att den frigör resurser som gör det möjligt att få mer kollektivtrafik
och samhällsnytta för pengarna. Utspridning eller senareläggning kan dock försvåra lokal- och
personalplaneringen i skolorna.
Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att sänka priset i lågtrafik
Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet går det att sänka både investerings- och
driftskostnaderna. I grova drag används en sjättedel av driftsresurserna för kollektivtrafik i stadstrafik
för det extra utbud som behövs för att tillgodose efterfrågan i högtrafik. Ett sätt att jämna ut
resandet är att tidsdifferentiera biljettpriserna. Det kan göras genom att höja priset i högtrafik, sänka
det i lågtrafik eller att både höja priset i högtrafik och sänka det i lågtrafik. Det är även möjligt att
differentiera biljettpriset genom att införa rabatter för vissa resenärsgrupper, t.ex. för resenärer som
inte behöver pendla till arbete eller utbildning.
Erfarenheter från tidsdifferentierade biljettpriser i andra länder visar att differentieringen kan få stor
effekt på resbeteendet över dagen. Teoretiska beräkningar indikerar att effekterna på kostnader och
intäkter skiljer sig åt mellan olika städer. I en del städer kommer RKM:s underskott att öka om man
bara sänker priset i lågtrafik. För att minska underskottet behövs det även en höjning av
biljettpriserna i högtrafik. I andra städer räcker det med att sänka priset i lågtrafik för att minska
underskottet.
Sänkt biljettpris i lågtrafik påverkar fördelningen i samhället positivt genom att låginkomsttagares
tillgänglighet förbättras. Differentieringen riskerar dock att minska kollektivtrafikresandet. Både
prisnivån och biljettprissystemet påverkar resandet och upplevelsen av resan. Resenärerna
uppskattar ett enkelt biljettprissystem som är stabilt och förutsägbart.
En fjärdedel av kollektivtrafikmyndigheterna har tidsdifferentierat biljettpriset genom att sänka det i
lågtrafik och en tredjedel har infört rabatt för vissa grupper av resenärer, t.ex. särskild
pensionärsrabatt, under lågtrafik.
Val av kollektivtrafiksystem
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan sänka sina kostnader om de väljer
kollektivtrafiksystem med låga kostnader, men när man jämför olika fordon och kollektivtrafiksystem
räcker det inte med att bara jämföra kostnaderna. Man måste även jämföra färdmedlens och
kollektivtrafiksystemens miljövärden, kapacitet, hastighet, påverkan på stadsmiljön, flexibilitet,
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resenärkomfort och sätta detta i relation till resandeunderlag och de mål som den regionala
kollektivtrafikmyndigheten har för trafiken.
Jämför man kostnaderna är buss i olika former det billigaste alternativet och tåg det dyraste. När det
gäller koldioxidutsläpp från trafiken har spårväg, tunnelbana och eldriven tågtrafik lägst utsläpp och
skärgårdsfärja högst. Vartefter andelen eldrivna bussar ökar sin andel av den kollektiva busstrafiken
minskar spårvägstrafiken fördel framför buss när det gäller emissioner. Tågtrafik, följt av
tunnelbanetrafik har högst kapacitet och traditionell busstrafik lägst om man jämför
fordonskapaciteten vid olika turtäthet. BRT har dock kapacitet som är helt i nivå med spårvagn, men
är billigare. Jämför man trafiklagens möjligheter att förverkliga kollektivtrafikmyndigheternas mål om
vidgade arbetsmarknadsregioner är de regionala tågsystemen extremt viktig för att öka hushållens
tillgänglighet till olika arbetsplatser liksom företagens tillgänglighet till arbetskraft.
Val av kollektivtrafiksystem spelar stor roll för samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet, fördelningen i
samhället och effektiviseringspotentialen, men det går inte att ge ett generellt svar på hur stora
dessa effekter är.
Marknadsföring för att öka kollektivtrafikresandet
Marknadsföring är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet, särskilt
direktmarknadsföring. Enligt studier på området kan marknadsföringskampanjer genom generell
kommunikation öka resandet med kollektivtrafik med ca 3-5 procent och
direktbearbetningskampanjer med 11-30 procent. Direktmarknadsföring har en
överflyttningspotential från bil till kollektivtrafik på ca 10 procent.
Marknadsföring har inga direkta effekter på fördelningen i samhället, men eftersom marknadsföring,
är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet och flytta resande från bil till
kollektivtrafik bedöms den ha positiva effekter på samhällsnyttan.
Nästan alla, 90 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, har använt marknadsföring i
syfte att öka kollektivtrafikens marknadsandel.
Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning
Det finns en stor brist på evidensbaserad kunskap om olika avtals konsekvenser på kostnader,
resande och kundnöjdhet etc. och hur trafikavtalen bör konstrueras för att skapa drivkrafter för att
nå del som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna satt upp. Utöver avtal och upphandling så
behövs det evidensbaserad kunskap om andra kostnadseffektiviseringsåtgärder och hur de påverkar
resandet, samhällsnyttan och fördelningen i samhället.
Enligt litteraturen behövs det både mer forskning och att kollektivtrafikmyndigheterna arbetar mer
aktivt med kunskapsuppbyggnad. De bör systematiskt följa upp och analysera ingångna
avtalseffekter och arbeta med benchmarking för att lära av varandra. Dessutom är det viktigt att de
respektive kollektivtrafikmyndighets beställarorganisation har tillräckliga muskler för att följa
marknaden, formulera förfrågningsunderlag, genomföra tillsyn och följa upp verksamheten. Även
organisationsförändringar föreslås, som en fristående branschgemensam organisation för uppföljning
och en beställarorganisation för hela landet.
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För att komma till rätta med de stora trafikföretagens enorma informationsövertag jämfört med de
regionala kollektivtrafikmyndigheternas upphandlingsavdelningar är det även mycket viktigt att
arbeta med spridning av den kunskap som finns och som byggs upp.
Enkätresultaten visar att en vanlig åtgärd för att öka kunskapen om olika avtalstypers och
incitaments effekter på kostnader, resande osv. i syfte att minska kostnaderna är att delta i Svensk
Kollektivtrafiks upphandlingsnätverk, Upnät. 71 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
har deltagit på nätverkets möten. Den näst vanligaste åtgärden är att delta i Partnersamverkans
nationella och regionala upphandlingsseminarier. Nästan sex av tio kollektivtrafikmyndigheter har
deltagit i dessa seminarier. Nära fyra av tio regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar systematiskt
med att sammanställa och analysera data för att öka kunskapen om olika avtalstypers och
incitaments effekter på kostnader, resande etc. Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning kan
sannolikt ha stor effekt på kostnadseffektivitet och kollektivtrafikens samhällsnytta,
kollektivtrafikresandet.
Framkomlighetsåtgärder
Åtgärder som ökar reshastighet och minska restiden kan vara mycket kostnadseffektiva. Bättre
framkomlighet för buss och spårvagn enligt litteraturen en av de mest lönsamma åtgärderna som kan
genomföras i större stadsområden. Analyser visar att 10 procents ökad hastighet kan ge omkring 9
procent lägre kostnader för kollektivtrafiken.
Hastigheten påverkar driftskostnaderna genom att den påverkar omloppstider samt antal fordon och
förare som är i drift. En hög reshastighet gör att fordonen kan utnyttjas effektivare, vilket gör det
möjligt för färre bussar att köra fler turer. Härigenom får resenärerna inte bara kortare restid, utan
även ökad turtäthet och kortare väntetid mellan avgångarna, vilket kan förbättra kollektivtrafikens
restidskvot gentemot bil. Framkomlighetsåtgärder har inte bara positiva effekter på
kollektivtrafikresandet, utan även på samhällsnyttan genom att drivmedelsförbrukningen kan
minskas, och därmed energiförbrukningen och utsläppen vid jämnare körning och minskat antal
stopp i trafiken. Fördelningen i samhället torde inte påverkas.
Åtgärderna för att öka hastigheten och minska restiden kan delas in i två grupper, dels
trafikplaneringsåtgärder, och dels framkomlighetsåtgärder. Framkomlighetsåtgärderna kan de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller trafikföretaget inte genomföra själva, utan det är
kommunerna och Trafikverket i form av väghållare som kan genomföra dessa åtgärder.
Framkomlighetsåtgärder har fler fördelar. Potentialen för överflyttning av färdmedelsandelar från bil
till kollektivtrafik genom åtgärder som prioriterar kollektivtrafiken beräknas i litteraturen till 8
procent. De ökar tillförlitligheten i trafiken samt skapar bättre arbetsmiljö för bussförarna och bättre
komfort för resenärerna. En översiktlig samhällsekonomisk beräkning av framkomlighetsåtgärder på
en av stombusslinjerna i Stockholm visar att framkomlighetsåtgärder kan vara samhällsekonomiskt
mycket lönsamma. Den samhällsekonomiska nyttan beräknades till omkring fem gånger större än
kostnaden.
Det finns en rad åtgärder som ökar kollektivtrafikens framkomlighet på vägnätet. Reserverade körfält
är ett effektivt sätt att skapa en mer pålitlig kollektivtrafik med korta restider. Det är möjligt att
separera kollektivtrafiken trafiken i ännu högre grad från övrig vägtrafik genom att bedriva den på
kollektivtrafikgator. Genom infrastruktur som bara får användas av kollektivtrafiken går det att köra
säkert med högre hastighet mellan hållplatserna.
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Genom signalprioritering kan bussar ges företräde vid vägkorsningar och därigenom få förbättrad
effektivitet, pålitlighet och ökad hastighet på samma gång. Restidsmätningar i svenska städer visar
att upp till 70-80 procent av alla förseningar på en resa med buss i städer beror på väntetiden vid
trafiksignaler som saknar prioritering. Med hjälp av prioritering i trafiksignalerna kan körtiden
minskas med 10-20 procent. Fördelarna med signalprioritet för kollektivtrafik blir störst när prioritet
genomförs som en del i ett paket med åtgärder för ett stråk eller en linje.
Det går även att öka framkomligheten genom att ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna och
genom att förbättra kontrollen av felparkerade bilar och bilar som stannar vid busshållplatser. För att
förbättra framkomligheten har det även föreslagits att andra former av nyttotrafik ska flyttas från
rusningstiden, att planeringen och samordningen av gatuarbetena ska bli bättre och att det införs
bilfria zoner.
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder för att minska restiden i syfte att
minska kostnaderna. Omkring 60 procent av myndigheterna har tillsammans med kommun eller
Trafikverket infört signalprioritering och anlagt busskörfält och bussgator. Var fjärde RKM har
tillsammans med kommun tagit bort gatuparkeringar ut med busslinjer och bättre kontroll av
felparkerade bilar utmed busslinjen som vidtagits av 14 procent.
Åtgärder för att öka antalet anbud
Antalet anbud vid trafikupphandlingarna är i många fall för litet för att upprätthålla ett acceptabelt
konkurrenstryck som minskar de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för den
upphandlade trafiken. Detta gäller i särskilt hög grad i länen norr om Dalälven, där det genomsnittliga
antalet har varit ett eller två anbud i flera län mellan 2007 och 2015. Samtidigt som det enligt
litteraturen skulle behövas runt fyra anbud för att långsiktigt upprätthålla ett tillräckligt
konkurrenstryck.
För att säkerställa att verksamheten utförs till lägsta tänkbara kostnad måste den upphandlande
myndigheten öka konkurrensen genom att på olika sätt arbeta för att tillräckligt många företag ska
lägga anbud. Det finns en rad åtgärder som kan öka antalet anbud:
Ju tydligare ett förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan de som lägger anbud vara om vad som ska
utföras. Beställaren ska göra det så lätt som möjligt för budgivarna att beräkna sina kostnader för
den vara eller tjänst som upphandlas. Därmed behöver inget företag avstå från att lägga anbud p.g.a.
osäkerhet.
Antalet upphandlingar som pågår samtidigt minskar deltagandet i en upphandling med nästan två
anbud. En rimlig förklaring är att alla bussföretag måste prioritera när flera upphandlingar pågår
samtidigt. Därför är det viktigt att undvika krockande upphandlingar. För att minska problemet med
samtidiga upphandlingar har Svensk Kollektivtrafik sammanställt planerade
kollektivtrafikupphandlingar fram t.o.m. år 2022.
Kombinatoriska upphandlingar gör det möjligt för både stora och små företag att lägga anbud vid
upphandlingen. Stora företag har möjlighet att dra nytta av sina stordriftsfördelar där sådana
verkligen finns och små företag kan ha låga kostnader för att utföra ett eller några få jobb.
Kombinatoriska upphandlingar gör det lättare för små företag att lägga anbud och överleva i
konkurrensen från de stora.
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En annan åtgärd är att kollektivtrafikmyndigheten bygger egna depåer, annars avstår vissa
trafikföretag från att lämna anbud. Dessutom får en befintlig operatör som äger depåer en fördel vid
upphandlingen.
Det är även möjligt att uppmana företag att lägga anbud. Ett sätt är att aktivt informera företag som
inte förväntas bevaka marknaden eller som av andra skäl inte förväntas inte skulle lägga anbud utan
särskild stimulans, t.ex. utländska företag. Ett annat sätt är att ge anbudsgivarna ersättning för det
arbete som de lägger ned på anbudet.
I litteraturen föreslås även att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan ha dialog med möjliga
trafikföretag före upphandling för att få in deras synpunkter och förslag för den kommande
upphandlingen. Möjliga anbudsgivares möjligheter att lägga anbud kan stämmas av vid SIU (Samråd
för upphandling) eller genom RFI (Request for Information).
Ytterligare en möjlighet är att upphandla kollektivtrafik i ramavtal enligt LUF (lagen om offentlig
upphandling i försörjningssektorn) för att behålla konkurrensen på marknaden och för att de mindre
och lokala trafikföretagen ska kunna fortsätta sin verksamhet.
Både mindre och större storlek på trafikavtalen kan öka antalet anbud. Ju mindre omfattande ett
uppdrag är, desto lättare är det för små företag att lägga bud och ju fler delar en upphandling har,
desto mer troligt är det att många företag kommer att lägga anbud och att konkurrensen blir
tillräcklig. Nackdelen med att dela upp kontrakten i mindre delar är att den upphandlande
myndighetens kostnader för att upphandling och uppföljning stiger. De stora trafikföretagen
efterlyser större anbudspaket. Fördelen med stora trafikområden är att det kan underlätta
samordningen och att operatören kan få en verksamhet med stordriftsfördelar.
Även när det gäller avtalstiden kan både kortare och längre kontraktistid öka antalet anbudsgivare
enligt litteraturen. De stora trafikföretagen efterlyser lång avtalstid. Långa avtal kan dock vara till
nackdel för mindre bussföretag som leder till att många mindre lokala trafikbolag läggs ned
Förklaringen är att de inte har samma möjlighet som de stora företagen att flytta sin verksamhet till
en annan plats om de inte får ett kontrakt. Enligt en analys har dock kontraktstidens längd ingen
betydelse för antalet anbud. Däremot kan korta kontraktstiden även leda till högre kostnader genom
att fordonen måste skrivas av snabbare än vad som är tekniskt nödvändigt.
Särskilda krav på bussarna minskar antalet budgivare vid bussupphandlingar med omkring en halv
enligt en analys. Genom funktionskrav i upphandlingar eller funktionsupphandlingar kan detta
problem minska
Förutom när det gäller funktionskrav i upphandlingar och avtalstidens längd påverkar torde ingen av
de uppräknade åtgärderna i sig påverka varken samhällsnyttan, resandet eller fördelningen i
samhället. Funktionskrav skulle kunna medföra trafikföretaget hittar en metod att t.ex. minska
utsläppen mer än eventuella detaljkrav från myndigheten. Långa avtal är mindre flexibla än korta,
vilket kan medföra att det blir svårare att följa med i den snabba utvecklingen av miljöteknik för
bussar.
Samtliga kollektivtrafikmyndigheter utom två har vidtagit åtgärder för att öka antalet anbudsgivare,
den ena kör all trafik i egen regi och den andra upphandlar väldigt sällan. De vanligaste åtgärderna är
att de hållit RFI eller SIU, 86 procent, och att de försökt formulera tydligare förfrågningsunderlag, 81
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procent. En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna har ändrat storlek på kontrakten i syfte att öka
antalet anbudgivare. 62 procent har minskat storleken på avtalen och 33 procent har ökat storleken.
Mer än hälften av myndigheterna har ändrat avtalstiden i samma syfte, 62 procent har förlängt
kontraktstiden och 19 procent har kortat den.
Åtgärder för att minska riskerna i trafikavtalen
De företag som deltar i en upphandling baserar sina anbud på den bästa tänkbara bedömningen av
sina framtida kostnader. Om något oväntat händer drabbas den som vunnit upphandlingen av ökade
kostnader. För att gardera sig mot dessa kostnader kan företaget behöva lägga in en buffert i
anbudet. Buffertens storlek beror bl.a. på i vilken utsträckning trafikföretaget har förmåga att bära
risken. Om utföraren har låg förmåga att bära risken måste de lägga anbud som ligger relativt högt
över den förväntade kostnaden för avtalet.
Det finns en rad olika åtgärder som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan använda för att
minska och hantera riskerna i syfte att hålla nere kostnaderna. Ett sätt att minska riskerna är att
skriva ett tydligt förfrågningsunderlag. Ju tydligare ett förfrågningsunderlag är, desto säkrare kan
utförarna vara om vad som ska utföras. Beställaren ska göra det så lätt som möjligt för budgivarna att
beräkna sina kostnader för den vara eller tjänst som upphandlas.
Om trafikföretagen som lägger anbud bedömer att de riskerar att drabbas av viten för att de inte
uppfyller kraven i avtalet så kan de lägga in en buffert i anbudet. Genom att minska volymen viten i
trafikavtalen kan riskerna minskas.
Osäkerheter i avtal kan hanteras genom att risker flyttas från trafikföretaget till
kollektivtrafikmyndigheten genom att använda indexklausuler som anger att utföraren kommer att
kompenseras för vissa prisförändringar. Enligt litteraturen finns det dock ett dilemma med att
använda indexklausuler. Å ena sidan medför index som fullt ut kompenserar trafikföretaget för
kostnadsutvecklingen att budgivarna inte behöver gardera sig genom att lägga in en riskpremie. Å
andra sidan har de trafikföretag som är skyddade av indexklausuler som fullt ut kompenserar för
ökade kostnader inga incitament att effektivisera sin verksamhet om kostnaderna förändras.
Tydligare förfrågningsunderlag, minskad volym viten och användning av indexklausuler påverkar i sig
inte kollektivtrafikens samhällsnytta, kollektivtrafikresandet eller fördelningen i samhället.
Även användningen av incitament och trafikföretagets möjligheter att påverka utfallet av
incitamenteten påverkar trafikföretagets risker. Om en kollektivtrafikmyndighet exempelvis
använder resandeincitament, utan att trafikföretaget har inflytande över faktorer som kan påverka
resandet kommer myndighetens mål med incitamentet inte att uppfyllas, alternativt kan målet
uppfyllas, men utan att det är trafikföretagets förtjänst. Detta påverkar inte bara kostnaderna utan
även de regionala kollektivtrafikmyndigheternas möjligheter att uppnå mål som gäller ökad
samhällsnytta och ökat kollektivtrafikresande och kanske även fördelning i samhället.
Standardrekommendationen i forskningen är att ansvaret bör läggas på den part som har bästa
förutsättningar att påverka en faktor eller kostnad. Om ingen av aktörerna kan påverka utvecklingen
är det ofta beställaren som genom sin större plånbok som är bäst på att hantera risken för oväntade
händelser. Samtidigt kan ett ökat ansvar och inflytande till trafikföretaget för linjeläggning,
vagnsstorlek, frekvens och passning mellan linjer få negativa effekter på samhällsnyttan,
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kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället. Effekter som beror på att operatörerna är
vinstmaximerande. Det finns risk att operatören väljer att satsa resurser på tidsperioder eller linjer
som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att trafikföretaget vidtar åtgärder som är
lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en annan entreprenör i ett annat område,
vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna, samt att ett stort inflytande från operatören kan
göra det svårt för beställaren att genomföra förändringar i linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser.
Riskerna för företag som lägger anbud ökar även när de kapitalföremål, t.ex. bussar, som behövs för
produktionen har längre teknisk livslängd än avtalstidens längd eller om det finns avtalsklausuler om
ålderskrav på bussar som får motsvarande effekt. Om det saknas en fungerande andrahandsmarknad
finns det risk att företaget står med dyra tillgångar som de inte kan använda om de inte vinner nästa
upphandling. Beräkningar visar att kostnaderna skulle sänkas med drygt 375 miljoner kronor per år
för hela landet om samtliga nästan 10 000 stadsbussar skulle skrivas av på 14 år och blir renoverad
för en halv miljon efter 8 år istället för att de har sina bussar i operationell lease på 8 år.
Det finns ett antal övriga för- och nackdelar med korta respektive långa avtalstider. Fördelarna med
korta avtalstider är att de leder till ofta återkommande upphandlingar och ett konstant
konkurrenstryck, vilket gör att beställaren snabbt kan tillgodogöra sig de effektiviseringar som görs.
Nackdelen är att det medför högre kostnader för företagen att räkna på anbuden och för beställaren
att administrera upphandlingsprocesserna. Dessutom minskas utförarens incitament för att investera
och utveckla nya sätt att producera varan eller tjänsten. Genom längre kontrakt stärks drivkrafterna
för utveckling eftersom företaget kan få avkastning för den nya lösningen under längre tid.
Nackdelen med långa avtal om kollektivtrafik är att de kan leda till att många mindre och lokala
bussbolag läggs ned, att risken ökar genom att det blir svårare att förutse antalet resenärer, att
kunskapsgapet ökar mellan utföraren och dess konkurrenter, men även mellan företaget som har
kontraktet och upphandlaren. Längre avtal leder med andra ord till minskat konkurrenstryck.
Funktionsupphandling och funktionskrav i traditionella upphandlingar medför att företaget bär fler
och större risker, framförallt genom att ta över ansvaret för de tekniska lösningarna. Vid fördelningen
av riskerna bör man bara flytta över sådana risker till företaget som denne kan påverka. Dessutom
kan det vara mer komplicerat att mäta vad företaget faktiskt levererar.
Långa avtal och funktionskrav skulle kunna påverka samhällsnyttan, men på olika sätt. Långa avtal är
mindre flexibla än korta, vilket kan medföra att de gör det svårare att följa med i den snabba
utvecklingen av miljöteknik för bussar. Funktionskrav skulle kunna medföra att trafikföretaget hittar
en metod att t.ex. minska utsläppen som är mer effektiv än eventuella detaljkrav från myndigheten.
Fördelningen i samhället och kollektivtrafikresandet torde inte påverkas.
Oklarheter om de politiska planerna i kommunerna medför höga risker för bussföretag som ska lägga
anbud. Framkomligheten för bil respektive kollektivtrafik på vägnätet påverkar
kollektivtrafikresandet och kollektivtrafikandelen, vilket påverkar riskerna med resandeincitament.
Även kostnaderna för att köra bil och möjligheterna att parkera påverkar färdmedelsandelarna.
Kommunerna är inte bara väghållare. De påverkar även efterfrågan på kollektivtrafik genom sitt
inflytande över parkeringsavgifter och som ansvarig för den fysiska planeringen. Riskerna kan
minskas med trepart/samverkanssavtal mellan regional kollektivtrafikmyndighet, trafikföretag och
infrastrukturhållare. Treparts- eller samverkansavtal kan få positiva effekter på samhällsnyttan,
80

kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället om gemensamma mål på dessa områden
formuleras i avtalen.
Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som upphandlar trafik har vidtagit åtgärder för att
minska risker som kan vara kostnadsdrivande vid upphandlingar. Nästan alla, 90 procent, har försökt
formulera tydligare förfrågningsunderlag. Näst vanligaste åtgärden, som har använts av 81 procent,
är användning av indexklausuler i avtalen för att kompensera trafikföretagen för kostnadsökningar.
43 procent har ändrat ålderskraven på bussarna så att de kan användas under längre tid av sin
tekniska livslängd, och lika stor andel har förlängt avtalstiden så att bussarna kan användas under
längre tid av sin tekniska livslängd. En tredjedel av kollektivtrafikmyndigheterna har använt
trepartsavtal/samverkansavtal mellan RKM/länstrafikbolag, trafikföretag och kommun. Och en
femtedel har minskat volymen viten i avtalen.
Öka standardisering av fordonen
Det går sannolikt att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att standardisera de bussar som
används i kollektivtrafiken genom att använda Buss 2014. En ökad standardisering gör det dels
möjligt för tillverkarna att tillverka längre serier och dels underlättar standardiseringen flytt av bussar
till andra delar av landet efter att trafikavtalet löpt ut eller flytta dem till kommande avtal.
Samhällsnyttan, fördelningen i samhället och kollektivtrafikresandet påverkas inte av en ökad
standardisering.
Samtliga tjugo kollektivtrafikmyndigheter som har besvarat enkätfrågan om standardisering har
svarat att de valt att använda Buss 2014/2010-standarden vid upphandling för att öka
standardiseringen av bussarna. Den som inte svarat på frågan upphandlar inte trafik.
Förläng avtalen för att undvika kostnader för överprövning
I vissa branscher är det vanligare med överprövningar av upphandlingar än i andra och
bussbranschen har blivit en av dem där det är mycket vanligt med långa överprövningsprocesser.
Regioner som väljer att förlänga avtal får varken högre eller lägre kostnader än regioner som
upphandlar kollektivtrafiken på nytt, men givet att kostnaden för att handla upp kollektivtrafik
motsvarar 1 procent av kontraktssumman för den upphandlande enheten och minst lika mycket för
de som lämnar anbud samt att den genomsnittliga risken för att upphandlingen överprövas är 7,7
procent så kan det finnas ekonomiska skäl för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att låta
kontrakt löpa några år extra om de inte planerar att göra större förändringar i busstrafiken.
Under förutsättning att förlängningen av avtalet inte innebär att kollektivtrafikmyndigheten även
skjuter på åtgärder som ökar samhällsnyttan, ökar kollektivtrafikresandet eller ändrar fördelningen i
samhället så har avtalsförlängningen inga negativa effekter på dessa områden.
Anropsstyrd kollektivtrafik med små fordon istället för stora bussar
Genom att använda anropsstyrd trafik med personbil istället för att köra trafik med stora bussar går
det i områden med få resenärer att sänka kollektivtrafikmyndigheternas kostnader, minska utsläppen
och energiförbrukningen samt erbjuda kollektivtrafik i områden som inte har tillräckligt stort
resandeunderlag för andra former av kollektivtrafik. Det är dock inte självklart att det blir billigare att
köra trafik med små fordon istället för buss. Kostnaderna ökar om även personbilar ska användas i de
fall som kollektivtrafikmyndigheten redan har kostnader för bussar som kan användas för den
anropsstyrda trafiken.
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Det finns dock problem med anropsstyrd trafik som begränsar resenärernas möjligheter att använda
trafiken. Förbokningen vid anropsstyrd trafik skapar problem för resenärerna eftersom det kan
tillkomma fler stopp och resrutter kan förändras efter att en beställning gjorts av en kund.
Konsekvensen blir osäkra avgångs- och ankomsttider samt att restider och reslängd kan variera från
gång till gång för samma tur. Detta gör det bl.a. svårt att använda anropsstyrd trafik vid
arbetspendling. Kravet på förbeställning minskar även kundnyttan genom att det inte går att ta en
tidigare avgång om man skulle behöva det.
En stor majoritet, 86 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har ersatt linjelagd
kollektivtrafik som har få resenärer med anropsstyrd trafik visar enkätundersökningen.
Hög potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt risk för negativa
konsekvenser på samhällsnytta, fördelning i samhället eller kollektivtrafikresandet
Tidsdifferentiera biljettpriserna genom att höja priset i högtrafik
Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet går det, som redan nämnts, att sänka både investeringsoch driftskostnaderna. Erfarenheter från tidsdifferentierade biljettpriser i andra länder visar att
differentieringen kan få stor effekt på resbeteendet över dagen. Omkring en sjättedel av
driftsresurserna för kollektivtrafik i stadstrafik används till det extra utbud som behövs för att
tillgodose efterfrågan i högtrafik. Ett sätt att jämna ut resandet är att tidsdifferentiera biljettpriserna.
Det kan göras genom att höja priset i högtrafik, sänka det i lågtrafik eller att både höja priset i
högtrafik och sänka det i lågtrafik. Det är även möjligt att differentiera biljettpriset genom att införa
rabatter för vissa resenärsgrupper, t.ex. för resenärer som inte behöver pendla till arbete eller
utbildning.
Teoretiska beräkningar indikerar att effekterna på kostnader och intäkter skiljer sig åt mellan olika
städer. I en del städer kommer RKM:s underskott att öka om man bara sänker priset i lågtrafik. För
att minska underskottet behövs det även en höjning av biljettpriserna i högtrafik. I andra städer
räcker det med att sänka priset i lågtrafik för att minska underskottet.
Höjningar av biljettpriset i högtrafik påverkar fördelningen negativt genom att tillgängligheten för
låginkomsttagare minskas. Differentieringen riskerar dessutom att minska kollektivtrafikresandet.
Både prisnivån och biljettprissystemet påverkar resandet och upplevelsen av resan. Resenärerna
uppskattar ett enkelt biljettprissystem som är stabilt och förutsägbart.
Enligt enkätundersökningen har ingen regional kollektivtrafikmyndighet höjt priset i högtrafik.
Nedläggning av kollektivtrafik med få resenärer
Det går att få både mer kollektivtrafik, mer samhällsnytta och sannolikt även mer
kollektivtrafikresande genom att lägga ned kollektivtrafik med få resenärer och istället använda
resurserna där trafikunderlaget är större eller till åtgärder som minskar utsläppen eller vidgar
arbetsmarknadsregionerna eller liknande. Däremot får åtgärden negativa effekter på fördelningen i
samhället genom minskat tillgänglighet för dem som reser med den trafik som läggs ned. I många fall
handlar det sannolikt även om glesbygdstrafik som skulle läggas ned. Effektiviserings- eller
besparingspotential måste avgöras från fall till fall.
Nästan samtliga, 95 procent, av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har lagt ned turer eller
linjer med få resenärer och istället använt resurserna där resandet är större.
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Färre fordonstyper i varje avtal
Färre fordonstyper i samma avtal kan sannolikt sänka kostnaderna vid upphandlingar eftersom
trafikföretagen dels inte behöver ha lika många reservdelar i lager och dels behöver
underhållspersonalen inte ha kompetens på lika många fordonstyper.
Skälet till att kollektivtrafikmyndigheter väljer att ha många fordonstyper i samma avtal är att de vill
använda ”rätt fordon” (busstorlek, tillgång till WC, komfortnivåer osv) utifrån behoven på respektive
trafikuppdrag. Färre fordonstyper kan därför leda till en komfortförsämring, vilket kan leda till färre
kollektivtrafikresenärer, eller att stora bussar används där det skulle vara möjligt att använda mindre
fordon, vilket ökar bränsleförbrukningen liksom utsläppen. Fördelningen i samhället torde inte
påverkas av färre fordonstyper i samma avtal.
En majoritet av kollektivtrafikmyndigheterna, 57 procent, minskat antalet fordonstyper i respektive
avtal i syfte att minska kostnaderna, medan 38 procent inte har gjort det.
Funktionskrav istället för detaljkrav
Det är inte säkert att den metod som en regional kollektivtrafikmyndighet har valt när den ställer
detaljkrav är den mest effektiva metoden att uppnå ett visst mål. Genom att beställaren ställer
funktionskrav istället för detaljkrav kan trafikföretaget välja den mest effektiv metoden eller tekniken
för att uppfylla kravet i den konkreta driften.
Litteraturen är motstridig om huruvida kollektivtrafikmyndigheternas detaljkrav hämmar eller driver
utvecklingen av ny miljöteknik för bussar. Å ena sidan hävdar en branschorganisation att detaljkraven
när det gäller t.ex. drivmedel gör det omöjligt för beställaren att ta del av den snabba
teknikutveckling för bussar. Å andra sidan pekar ett konsultföretag på att teknikspecifika krav i
upphandlingar kan vara ett sätt att skapa en marknad för en ny teknik och på så sätt möjliggöra en
teknikutveckling, något som funktionskrav, t.ex. utsläppskrav, kan vara dåliga på. När man diskuterar
kollektivtrafikens kostnader är det enligt konsultföretaget viktigt att ha förståelse för att den kan
bära mycket av kostnaden för utvecklingen av nya tekniker.
Vid val mellan detaljkrav och funktionskrav är det viktigt att vara komma ihåg att det finns avgörande
detaljkrav och avgörande funktionskrav och mer bagatellartade sådana.
Funktionskrav istället för detaljkrav torde även kunna påverka fördelningen i samhället, t.ex.
tillgänglighetsanpassningen, och kanske även kollektivtrafikresandet, positivt eller negativt.
En mycket stor andel av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, 85 procent har ställt
funktionskrav istället för detaljkrav vid upphandlingar för att trafikföretagen som lägger anbud ska
välja den mest kostnadseffektiva lösningen. Endast 15 procent har inte gjort det.
Större ansvar för tidtabellsplaneringen till trafikföretagen
Större ansvar till trafikföretagen för tidtabellsläggning och omloppsplanering kan kanske sänka
kollektivtrafikens kostnader, men det går inte att utläsa ur litteraturen. Ökat inflytande över bl.a.
tidtabellsläggningen medför risk för att entreprenören genomför åtgärder som är negativa för
samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i samhället, t.ex. att operatören väljer att
satsa resurser på tidsperioder eller linjer som inte är de bästa ur samhällsekonomisk synpunkt, att
trafikföretaget vidtar åtgärder som är lönsamma för denne, men som minskar efterfrågan hos en
annan entreprenör i ett annat område, vilket totalt sett sänker standarden för resenärerna.
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Dessutom kan ett stort inflytande från operatören göra det svårt för kollektivtrafikmyndigheten att
genomföra förändringar i linjeläggning, tidtabeller och biljettpriser. Däremot kan
ramavtalsupphandling enligt LUF vara en kostnadseffektiv åtgärd som både tar tillvara
trafikföretagens planeringskompetens och sänker kostnaderna.
Trafikplaneringsåtgärder
Bättre framkomlighet för buss och spårvagn är en av de mest lönsamma åtgärderna som kan
genomföras i större stadsområden. Som redan nämnts kan 10 procents ökad hastighet ge omkring 9
procent lägre kostnader för kollektivtrafiken. Hastigheten påverkar driftskostnaderna genom att den
påverkar omloppstider samt antal fordon och förare som är i drift. En hög reshastighet gör att
fordonen kan utnyttjas effektivare, vilket gör det möjligt för färre bussar att köra fler turer.
Härigenom får resenärerna inte bara kortare restid, utan även ökad turtäthet och kortare väntetid
mellan avgångarna, vilket kan förbättra kollektivtrafikens restidskvot gentemot bil.
Åtgärder för att öka hastigheten och minska restiden kan delas in i två grupper, dels
trafikplaneringsåtgärder, och dels framkomlighetsåtgärder. Trafikplaneringsåtgärder kan få positiva
effekter på samhällsnyttan genom att minskat antal stopp, snabbare av- och påstigning, jämnare
körning och genare linjesträckning leder till minskad energiförbrukning och minskade utsläpp.
Trafikplaneringsåtgärder kan dock även få negativa effekter på fördelningen i samhället genom att
genare linjedragning, stombusslinjer och ökat avstånd mellan hållplatserna leder till att en del
resenärer får längre gångavstånd till hållplatserna, vilket är negativt för personer med
funktionsnedsättningar.
Man ska alltid välja en gen linjedragning. Utforma linjerna raka och låt dem gå centralt igenom
bebyggelsen de försörjer. Det ökar attraktiviteten och minskar driftskostnaderna. Driftskostnaderna
för en krokig linje med många stopp är dubbelt så hög som en rak linje med få stopp. En ringlinje med
många stopp har 3,5 gånger så höga driftskostnader. En tydlig och gen linjedragning gör dessutom
linjerna lätta att förstå och minnas, vilket gynnar information och marknadsföring.
Förenklingar, effektiviseringar och rationaliseringar av busslinjenätet, oftast i form av stombusslinjer
som kompletteras med matartrafik, är den klart mest kostnadseffektiva åtgärden för att öka
kollektivtrafikresandet enligt ett konsultföretag. Genom att samla resurserna i stråk (stomlinjer) har
resandet ökat med 10-75 procent där det införts, beroende på utgångsläge och insatta resurser.
Potential för överflyttning av färdmedelsandelar från bil till kollektivtrafik genom större
linjeomläggningar i befintligt gatu- och vägnät beräknas i litteraturen till 5 procent.
Andra åtgärder för att minska restiden är att öka avståndet mellan hållplatserna och snabba upp avoch påstigningen. Mycket tid kan sparas vid av- och påstigning om biljetterna kan kontrolleras innan
man går ombord. Även påstigning i alla dörrar samt breda dörrar, låggolv och lämplig inredning kan
minska tiden för på- och avstigning.
Åtgärderna medför naturligtvis även kostnader. Kostnader som kan vara större än nyttan. Exempelvis
togs medföljande trafikvärdar, som gjorde det möjligt att låta resenärerna stiga på i ytterligare ett
dörrpar, bort efter ett försök på stombussarna i Stockholms innerstad eftersom kostnaderna inte
stod i proportion till tidsvinsten.
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Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har vidtagit åtgärder för att minska restiden i syfte att
minska kostnaderna. Nära nio av tio, 86 procent, har rätat ut busslinjer. Nästan lika många, 76
procent, infört stombusslinjer och snabbat upp av- och påstigningen. Två av tre har minskat antalet
hållplatser för att minska restiden i syfte att minska kostnaderna.
Låg potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt positiva effekter på
samhällsnytta, fördelningen i samhället eller kollektivtrafikresande
Överlåt trafik till att drivas delvis ideellt
Det är fullt möjligt att sänka kollektivtrafikens kostnader genom att överlåta kollektivtrafik till
frivilliga aktörer eller att investera i fordon osv. som körs av dessa aktörer. Åtgärden bygger på att
förarna inte tar ut någon lön. Härigenom kan områden som annars inte hade haft någon
kollektivtrafik trafikförsörjas, vilket är positivt för fördelningen i samhället och
kollektivtrafikresandet.
Erfarenheter från projekt med trafik som drivs delvis ideellt visar dock att det är svårt att
upprätthålla trafiken över tid eftersom den ofta är beroende av eldsjälar. Problemen är att det dels
kan vara svårt att få tag på eldsjälar och dels att de eldsjälar som finns tröttnar efter en tid. Intresset
bland de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är mycket lågt, bara 10 procent har överlåtit trafik
till delvis ideell drift.
Sluta upphandla och bedriv trafik i egen regi
Om anbuden är för få kan konkurrenstrycket vara för litet för att hålla nere kostnaderna vid
trafikupphandlingarna. Enligt litteraturen behövs det i många fall minst fyra anbud för att
upprätthålla ett acceptabelt konkurrenstryck. Det genomsnittliga antalet anbud har i flera län varit
ett eller två stycken. För att hantera den minskade konkurrensen och de ökade kostnaderna har
trafik i egen regi blivit ett fullt möjligt alternativ för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.
Resultaten från enkätundersökningen kan tolkas så.
Över hälften, 53 procent, av kollektivtrafikmyndigheterna har övervägt att bedriva all trafik eller en
del trafik i egen regi. 43 procent har övervägt att driva delar av verksamheten i egen regi och 10
procent har övervägt att sluta upphandla och gå över till att bedriva kollektivtrafiken helt i egen regi.
14 procent driver redan trafiken i egen regi. En tredjedel har inte övervägt detta.
Om man utgår från klassisk ekonomisk teori och forskningen kring offentlig-privat samverkan är den
offentliga sektorns uppgift att säkerställa att kollektivtrafikförsörjningen svarar väl mot olika mål och
motiv som samhället har för att engagera sig i kollektivtrafik och den privata sektorns uppgift att
säkerställa att tjänsterna produceras effektivt. Vid trafik i egen regi är det inte möjligt att ta tillvara
den effektiviseringspotential som privata företag kan bidra med vid t.ex. upphandling av trafik.
Litteraturen kring hur driftskostnaderna påverkas vid drift i egen regi är dock motstridig. En analys
visar att kostnaderna är högre med offentligt ägda bussföretag och en annan visar att kostnaderna är
lägre.
Två fördelar vid trafik i egen regi är att kollektivtrafikmyndighetens kostnadskontroll kan bli bättre
och att beslutsvägarna blir kortare. Det senare skulle kunna innebära att det går snabbare att t.ex.
införa ny miljöteknik och att snabbare öka eller minska trafiken. Utöver detta och att trafik i egen
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regi kan frigöra medel som kan användas mer effektivt har driftsformen sannolikt ingen påverkan på
samhällsnyttan, fördelningen i samhället och på kollektivtrafikresandet.
En annan möjlighet är att bedriva en del av verksamheten i egen regi och låta denna lägga anbud vid
upphandlingar i syfte att ”pressa” de privata företagen att lägga attraktiva anbud och för att
kollektivtrafikmyndigheten ska få ökad förståelse för marknaden, bättre överblick och kunskap om de
faktiska kostnaderna och vad som påverkas dessa. Andra aktörer kan dock misstänka att
myndighetens egen produktionsenhet särbehandlas, att den har lägre avkastningskrav än ett privat
företag eller att den egna produktionsenheten kan dra nytta av myndighetens gemensamma
kostnader. Ett alternativ är att ge egenregiföretaget uppdrag utan upphandling för att upphandlaren
ska få kunskaper om kostnader osv.
Låg potential för effektivisering eller sänkta kostnader samt risk för negativa
konsekvenser på samhällsnytta, fördelning i samhället eller kollektivtrafikresandet
Överlåt trafik till helt kommersiell drift
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan sänka sina kostnader genom att överlåta trafik till
trafikföretag som avser att driva den helt kommersiellt, eftersom de inte behöver delfinansiera den
trafik som överlåts med skattemedel. Samtidigt kan helt kommersiell trafik bara bedrivas på
lönsamma linjer. Linjer som i praktiken bidrar till att hålla nere kommunernas och landstingens
utgifter för kollektivtrafiken. Konsekvensen kan därför bli att de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader stiger.
Kollektivtrafikresandet kan ökas genom att den helt kommersiella trafiken kan öka utbudet och skapa
nya tjänster, samtidigt framhåller litteraturen att kollektivtrafik helt utan subventioner leder till
mindre trafik och högre priser, vilket minskar resandet. Dessutom medför den s.k. 21-dagarsregeln
att trafikföretagen kan uppföra med den helt kommersiella trafiken efter tre veckor, medan
kollektivtrafiklagen och upphandlingslagstiftningen kräver en process på upp till två till tre år för att
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska kunna ersätta den trafik som de kommersiella
företagen har lämnat. I värsta fall kan detta medföra att resenärerna blir helt utan kollektivtrafik
under tre år. Till detta kommer att det är svårt att integrera kommersiell kollektivtrafik med
subventionerad trafik. Eftersom den helt kommersiella kollektivtrafiken framförallt kommer att
erbjuda trafik på enstaka linjer så kommer det sannolikt att bli krångligare att resa.
Som framhålls i litteraturen tar kommersiell trafik inget långsiktigt och övergripande ansvar för
medborgarnas behov av kollektivtrafik och kollektivtrafikens samhällsnytta. Detta beror ytterst på att
privata företag styrs av att de är vinstmaximerande, medan RKM:s styrs av att säkerställa
samhällsintressen och uppfylla samhällsmål.
Intresset för att överlåta trafik till helt kommersiell drift har varit mycket svalt, bara 14 procent av de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna, har gjort det enligt enkätundersökningen.
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4.1.2.

Brist på evidensbaserad kunskap

Fokus i litteraturen om kollektivtrafikens kostnader och kostnadsutveckling ligger på vad som är och
kan vara kostnadsdrivande. Den här rapporten har motsatt perspektiv, istället för att inriktas på
problemen fokuserar rapporten på möjliga åtgärder.
Fokuseringen på vad som är kostnadsdrivande medför att det finns brist på evidensbaserad kunskap
om de åtgärder som kan användas för kostnadssänkning och effektivisering av kollektivtrafiken och
deras effekter på samhällsnyttan, resandet och resenärerna.
Kunskapen som finns är dessutom ojämnt fördelat på olika delområden. Litteraturen handlar i stor
utsträckning om vad de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och mindre om vad trafikföretagen
kan göra. En stor del av analyserna är inriktade på avtal och upphandling, och bara till mindre del om
övriga områdena. På upphandlingsområdet har huvudfokus legat på utformningen av avtal, medan
forskningen om åtgärder för att t.ex. öka antalet anbud för att skapa ett tillräckligt konkurrenstryck
som håller nere kostnadsutvecklingen har betydligt mindre omfattning. De flesta studierna handlar
om busstrafik, medan det är mer ovanligt med analyser av taxi- och skärgårdstrafik samt trafik med
tåg, spårvagn och tunnelbana. Det finns en hel del analyser av åtgärdernas påverkande på resandet,
men det är mindre vanligt med studier av hur effektiviserings- och besparingsåtgärder påverkar
samhällsnyttan eller den samhällsekonomiska nyttan, liksom fördelningen mellan olika grupper i
samhället.
Det finns därför ett mycket stort behov av mer forskning och ytterligare analyser för att komma
tillrätta med bristen på evidensbaserad kunskap. Som redan framhållits är kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning en åtgärd som kan ge både mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna.
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Motion Kollektivtrafik i egen regi är
framtidens melodi - faktaunderlag
Inledning
Med anledning av motion från Vänsterpartiet, Kollektivtrafik i egen regi är
framtidens melodi lämnas information i ärendet. Efter behandling i presidiet för
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta, Vänsterpartiet
föreslår i motionen Reginfullmäktige besluta:
 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan eller efter en
slutförd upphandling tar steget och driver kollektivtrafiken i egen regi.
 Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat huvudmannaskap
inom kollektivtrafiken finns förespråkar att trafiken drivs i gemensam regi
istället för externa upphandlade aktörer.

Faktaunderlag
Kollektivtrafikens uppdrag och övergripande mål
Uppdraget och de övergripande målen för kollektivtrafiken är fastlagda i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). Uppdraget är att en bra
kollektivtrafik ska medverka till att:
 underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt
fritid
 invånarna kan arbeta inom ett större geografisk område med hjälp av bra
pendlingsmöjligheter
 ge näringslivet ett större område för sin rekrytering av arbetskraft, genom
att arbetsmarknadsregionerna förstärks och förstoras
 skapa ett klimatsmart och hållbart samhälle
 ge människor med funktionsnedsättning god tillgänglighet i samhället
 med prisvärda reseerbjudanden ge alla i samhället möjlighet att resa
1
2

Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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De övergripande målen som ska vara uppnådda till år 2025 är:
 Resandemål, att med år 2011 som basår utförs 60 procent fler resor
med kollektivtrafiken, totalt 25 miljoner resor.
 Kundnöjdhet, att 65 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara
nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektivtrafiken. Av resenärer
i den allmänna kollektivtrafiken ska motsvarande siffra vara 80 procent
medan den av Serviceresor utförda trafiken ska nå upp i 85procent nöjda
eller mycket nöjda resenärer.
 Tillgänglighet/användbarhet, att fler med olika funktionsnedsättningar
ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken.
 Miljö/hållbart samhälle, att all trafik inom den allmänna
kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel samt att
energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 25
procent.
 Skattesubventionsgrad, att den allmänna kollektivtrafiken ska över tid ha
en skattesubventionsgrad på ca 50 procent.
Det alternativ som väljs för att genomföra uppdraget (bedriva verksamheten i
egen regi eller att upphandla i konkurrens) bör vara det som anses bäst för att
uppnå de övergripande målen.
Kollektivtrafiken i Sverige
Enligt Trafikanalys rapport ”Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013
(Rapport 2015:3)” består den upphandlade busstrafiken av ca 350 avtal mellan
Regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och olika operatörer. Det finns ett
fåtal kommunal- och landstingsägda bolag kvar och som kör trafik de
direkttilldelats av RKM. Den stora majoriteten av trafiken handlas dock upp i
offentliga upphandlingar. De ca 350 upphandlade bussavtalen är tecknade med 92
olika operatörer. 83 procent av utbudet står stora utlandsägda operatörer för.
Avtalen täcker allt från trafik med en enda buss, till ett helt läns trafik med upp till
336 bussar. Att stödja regional konkurrens anges av RKM vara skälet för att ha
många avtal medan stordriftsfördelar och driftssäkerhet anges som skäl till färre
och därmed större avtal.
Det finns några få kommunal- och landstingsägda bolag kvar som bedriver trafik,
vilka beskrivs i korthet nedan1.
Uppsala län: Företaget Gamla Uppsala Buss är landstingsägt och utför sedan
1996 all stadsbusstrafik i Uppsala.
Västmanlands län: Landstinget äger AB Västerås Lokaltrafik (VL) och detta
bolag kör nästan all busstrafik i länet och endast trafik för ett fåtal bussar handlas
upp av andra operatörer. VL fick sitt uppdrag via direkttilldelning och det
nuvarande avtalet gäller tills vidare.
Västra Götalands län: Borås och Uddevalla har kommunala bussbolag. Borås
Lokaltrafik AB förlorade senaste upphandlingen mot Nobina. Uddevalla Omnibus
AB är ett av de största företagen inom Buss i Väst (BIVAB), ett samarbetsorgan
1
2

Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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för 35 bussbolag i Västsverige som bland annat kör på avtal för Västtrafik.
Utanför busstrafiken är det Göteborgs stad som äger Göteborgs Spårvägar AB och
spårvagnstrafiken i Göteborg direkttilldelas detta bolag.
Västerbottens län: Skelleftebuss AB ägs av kommunen och kör linjetrafiken i
Skellefteå kommun på uppdrag av Västerbottens RKM. Detta uppdrag
direkttilldelades det kommunala bolaget. Skelleftebuss kör även annan trafik på
kommersiella grunder i Skellefteå, och upphandlad trafik i andra kommuner i
övriga Västerbotten.
Norrbottens län: Luleå kommun äger Luleå Lokaltrafik AB. Som bedriver
busstrafiken i Luleå tätort.
Region Örebro län har beslutat att gå över till trafik i egen regi i samarbete med
Västerås Lokaltrafik.
Vad säger lagen?
Möjligheten att direkttilldela trafik till ett kommun- eller landstingsägt bolag finns
reglerat i lagen om offentlig upphandling. För att direkttilldelning ska vara tillåten
måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, nämligen att
1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska
personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den
utövar över sin egen förvaltning, och att
2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver
huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter
som kontrollerar den.
Kollektivtrafik i egen regi, för- och nackdelar2
Det kan finnas rent ekonomiska motiv för att avstå från konkurrensutsättning.
Med få anbudsgivare går det inte att få den konkurrens i upphandlingarna som är
en förutsättning för att hålla nere beställarens kostnader. Om bara något enstaka
företag lägger anbud är det ibland inte möjligt att hålla nere kostnaderna. Det är
dock beställarens uppgift att säkerställa att det finns tillräckligt många budgivare
på marknaden. Beställaren bör därför förbättra förutsättningarna för detta.
I en intervjustudie har för- och nackdelar med att i Region Örebro bedriva
busstrafiken i egen regi, egen regi i samverkan med Västerås Lokaltrafik eller att
inte gå över till egen regi utan istället förbättra upphandlingarna i syfte att öka
konkurrensen och antalet anbudsgivare analyserats.
Fördelarna med att bedriva busstrafiken i helt egen regi är bl.a. bättre möjlighet att
genomföra förändringar i befintlig trafik, bättre anställningstrygghet för förare och
att regionen får kontroll över hela produktionskedjan, att det skapar möjlighet att
kontrollera kostnaderna, att beslutsvägarna blir kortare än med upphandling och
att det är juridiskt relativt okomplicerat. Sweco pekar i en förstudie om att bedriva
kollektivtrafik i egen regi i Jämtland dessutom på att offentliga bolag har högre
kreditvärdighet, varumärket mot resenärerna blir tydligare, styrningen blir bättre,
flexibiliteten ökar när det gäller fordon, förare och beställningscentral m.m.,
1
2

Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
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kommunernas insyn i verksamheten underlättas, det går att använda regionens
resurser vid rekrytering och annan overhead, uppföljning förenklas,
administrationen blir effektivare och det går att får stordriftsfördelar vid inköp av
drivmedel m.m.
I intervjustudien redovisas även nackdelar med att driva trafik i egen regi. En
nackdel hänger samman med effektiviteten. I ett samarbete mellan det offentliga
och det privata är det, enligt klassisk ekonomisk teori och forskningen om
samverkan mellan det offentliga och det privata, den offentliga sektorns uppgift
att säkerställa den allokativa effektiviteten (att kollektivtrafikförsörjningen svarar
väl mot olika mål och motiv som samhället har för att engagera sig i
kollektivtrafik) och den privata sektorns uppgift att säkerställa den produktiva
effektiviteten (att kollektivtrafiktjänsterna produceras effektivt). Det vill säga den
offentliga parten har ansvaret för att resurserna används till rätt saker ur ett
samhällsperspektiv och den privata parten för att resurserna används på bästa sätt
för givna ändamål. Andra nackdelar vid en övergång till egen regi är att regionen
aldrig har bedrivit trafik i egen regi och att det därför finns risk för att rätt
kompetenser saknas, att det krävs stora investeringar, att osäkerheten är stor vid
införandet samt att uppstartkostnaderna är stora och uppstartstiden lång.
Ytterligare nackdelar kan vara att lokala trafikföretag slås ut, det är svårt att börja
upphandla igen om lokala trafikföretag har lagt ned sin verksamhet, risk för fler
deltidstjänster om förarna blir offentliganställda (idag gör de egna åkarna andra
uppgifter mellan arbetspassen) och med bara en operatör finns det ingen
konkurrens.
Analyserna av hur kostnaderna påverkas av att busstrafik körs i egen regi är
motstridiga. Å ena sidan finns studier som pekar på att kostnadseffektiviteten är
lägre i kontrakt som direkttilldelas en offentligt ägd operatör. Offentligt ägda
företag hade enligt studien signifikant högre kostnader än privatägda företag och
det fanns vinster att hämta från att konkurrensutsätta icke upphandlad trafik.
En annan studie visar att de offentligt ägda bussföretagen i Sverige inte har högre
kostnader än företag som vinner trafiken i upphandlingar. Kostnaderna per
påstigande är 30 procent lägre i de tre kommuner som använder direkttilldelning
av busstrafiken till ett offentligt företag än i storleksmässigt jämförbara
kommuner som använder upphandling i konkurrens för att välja ut en operatör.
Skillnader är dock inte statistiskt signifikanta.
Åtgärder för att få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna
I Svensk Kollektivtrafiks rapport2 beskrivs åtgärder som kan vidtas för att få både
mer kollektivtrafik och mer samhällsnytta för pengarna. Åtgärdera som både har
hög potential att minska kostnaderna eller effektivisera kollektivtrafiken och
positiva effekter på samhällsnyttan, kollektivtrafikresandet och fördelningen i
samhället, eller åtminstone inte påverkar dessa områden negativt bör prioriteras.
För att identifiera dessa har åtgärderna placerats in i fyrfältsdiagrammet nedan.
1
2

Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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Alternativet att sluta upphandla trafiken och i stället bedriva den i egen regi
hamnar i fältet ”Låg potential för effektivisering eller sänkta
kostnader/Sannolikhet för positiva effekter på samhällsnytta, fördelning i
samhället eller kollektivtrafikresande”.

Beslutsunderlag






1
2

Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi – faktaunderlag
2018-03-23
Rapport Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys
(Rapport 2015:3)
Rapport Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk
Kollektivtrafik (dec 2017)
Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi

Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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Beslut skickas till
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

1
2

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

Rapport avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
Rapport mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 76-96
Tid:

2017-08-31 kl.08.30-11:00

Plats:

Regionens hus, sal B

§79

Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens
melodi
Diarienummer: RJL 2017/1266
Beslut
Presidiet beslutar att
 Regionledningskontoret tar fram underlag bland annat
avseende upphandlingar inför beredning av motion.
Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man bland annat
föreslår att Region Jönköpings län i framtiden ska driva
kollektivtrafiken i egen regi istället för genom externa
upphandlade aktörer.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - länstrafiken

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 103

Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionstyrelsens
 Fördelar motioner enligt nedan
Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig?
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Pröva digital tolkning
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Låt Spira spridas och spira för alla
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25
Hund i Regionens tjänst
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, SvenEvert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert
Andersson, Elisabeth Werner, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande

Marcus Eskdahl

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-06-13, kl 11:00-15:25

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 150-155
Tid:

2018-08-13, kl 13:00-14:30

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 152

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region
Jönköpings län – 2019-2022
Diarienummer: RJL 2018/1288
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
 Godkänna föreliggande arvodesregler för förtroendevalda
inom Region Jönköpings län med de ändringar som
beslutats vid dagens sammanträde.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag.
Miljöpartiet reserverar sig till förmån för egna förslag och till de
man instämt i.
Sammanfattning
Inför ny mandatperiod ska beslut om nytt arvodesreglemente för
förtroendevalda tas av regionsfullmäktige. Parlamentariska
nämnden har lämnat förslag till arvodesreglemente.
Föreligger justerat arvodesreglemente efter regionfullmäktiges
beslut om politisk organisation 2018-06-19.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-06-25
 Justerat arvodesreglemente efter regionfullmäktiges beslut
2018-06-19
 Protokollsutdrag samt förslag till arvodesreglemente från
parlamentariska nämnden 2018-06-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink föreslår följande:
 Ny nivå på delarvoderat regionråd - 60 %
 Fördelning partianslag 2 % fast del och resterande
mandatfördelat
 Avslag på att ordförande i upphandlings- och
personaldelegation ska vara helarvoderat regionråd
 Ordförande i upphandlings- och personaldelegation kan tas
ur styrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 150-155
Tid:

2018-08-13, kl 13:00-14:30
Maria Frisk föreslår följande:
 Ny nivå på delarvoderat regionråd - 60 %
 Fördelning partianslag 10 % fast del och resterande
mandatfördelat
 Ordförande i upphandlings- och personaldelegation ska
vara hel- eller delarvoderat regionråd
Sibylla Jämting föreslår följande:
 Ny nivå på delarvoderat regionråd – 65 %
 Fördelning partianslag 10 % fast del och resterande
mandatfördelat
 Avslag på att ordförande i upphandlings- och
personaldelegationen ska vara helarvoderat regionråd
Jimmy Ekström föreslår följande:
 Ny nivå för delarvoderat regionråd – 60 %
 Fördelning partianslag 10 % fast del och resterande
mandatfördelat
Rune Backlund föreslår följande:
 Ny nivå för delarvoderat regionråd – 60 %
 Fördelning partianslag 10 % fast del och resterande
mandatfördelat
 Tillstyrker förslag om att ordförande i upphandlings- och
personaldelegationen ska vara helarvoderat regionråd,
avslag på Carina Ödebrink och Sibylla Jämtings yrkande.
Ordföranden – Malin Wengholm föreslår följande:
 Ny nivå på delarvoderat regionråd - 60 %
 Fördelning partianslag 2 % fast del och resterande
mandatfördelat
Vid sammanträdet ges även övriga gruppledare möjlighet att lämna
synpunkter på arvodesreglerna:
Samuel Godrén lämnar följande synpunkter:
 Ny nivå på delarvoderat regionråd – 60 %
 Fördelning partianslag 10 % fast del och resterande
mandatfördelat
 Ordförande i upphandlings- och personaldelegation ska
vara hel- eller delarvoderat regionråd

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 150-155
Tid:

2018-08-13, kl 13:00-14:30

Mikael Ekvall återkommer i ärendet vid styrelsens sammanträde
den 14 augusti.
Efter ajournering i ärendet lämnar M, KD, C och L ett gemensamt
förslag enligt följande:
 Ny nivå på delarvoderat regionråd 60 %
 Fördelning partianslag 2 % fast del och resterande
mandatfördelat
 Ordförande i upphandlings- och personaldelegation ska
vara hel- eller delarvoderat regionråd
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de förslag som lämnats i ärendet
enligt följande:
 Arvodering av delarvoderade regionråd, 60 % mot 65 %.
Beslut: 60%.
 Fast del av partianslag, 2 % mot 10 % - resterande
mandatfördelat
Beslut: 2 % med resterande mandatfördelat.
 Ordförande i upphandlings- och personaldelegation ska
vara hel- eller delarvoderat regionråd mot att ordföranden är
ledamot i regionstyrelsen
Beslut: Ordföranden ska vara hel- eller delarvoderat
regionråd.
Vid styrelsens sammanträde den 14 augusti tas beslut om
sammanträde i regionfullmäktige och regionstyrelse för ledamöter
med årsarvode 40-49 % ska ingå eller inte. Kostnad för detta
presenteras vid sammanträdet.
I övrigt föreslår arbetsutskottet regionstyrelsen att godkänna
föreliggande arvodesregler.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 150-155
Tid:

Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-08-13, kl 13:00-14:30

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

2018-06-25, kl 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 129

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region
Jönköpings län – 2019-2022
Diarienummer: RJL 2018/1288
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram
ytterligare underlag inför en extra beredning av ärendet
den 13 augusti.
Sammanfattning
Inför ny mandatperiod ska beslut om nytt arvodesreglemente för
förtroendevalda tas av regionsfullmäktige. Parlamentariska
nämnden har lämnat förslag till arvodesreglemente.
Föreligger justerat arvodesreglemente efter regionfullmäktiges
beslut om politisk organisation 2018-06-19.
Beslutsunderlag
 Justerat arvodesreglemente efter regionfullmäktiges beslut
2018-06-19
 Protokollsutdrag samt förslag till arvodesreglemente från
parlamentariska nämnden 2018-06-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting föreslår att alla regionråd (hel- och
delarvoderade) ska erhålla länskort. Att de även ska kunna välja
mellan förmånsbil och länskort.
Carina Ödebrink föreslår en höjning av delarvoderade regionråd
till 65 %.
Ordföranden föreslår en höjning av delarvoderade regionråd till
60 %.
Arbetsutskottet önskar inför en extra beredning den 13 augusti
erhålla underlag för ytterligare beräkning av fördelning av
partianslag där hänsyn har tagits till kostnader för en höjning av
delarvoderade regionråd.
I arvodesreglerna ska även skrivning om gruppadministratörer
läggas till.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

2018-06-25, kl 09:00-14:40
Beslutsgång
Samtliga förslag noteras och ärendet återkommer för beredning
och beslut till arbetsutskottet och regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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1. Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom Region Jönköpings län som
avses i
4 kap Kommunallagen (KL) (SFS 2017:725).
Med förtroendevalda menas:
 ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, fullmäktigeberedningar,
nämnder, delegationer, styrelser, revisorer och deras ersättare
Bestämmelser gäller även:
 ledamöter i beredningsgrupper, temporära utskott och
intressentsammansatta organ som utsetts i enlighet med regionens regler
samt de som i övrigt är valda av regionen och som inte får ersättning på
annat sätt.
Bestämmelserna angående de ekonomiska förmånerna återfinns i KL 4 kap §§ 1218
Förtroendeuppdrag inom Regionen som tillsammans arvoderas 40 % eller mer är
att betrakta som betydande del av heltid i arvodesreglementet.
De förtroendevaldas pensionsförmåner regleras i särskilt reglemente.
Politiska sekreterare omfattas till vissa delar av arvodesreglementet, se bilaga 2,
Regler för politiska sekreterare i Region Jönköpings län.

2. Tolkning
Parlamentariska nämnden ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar
samt gör mindre ändringar och tillägg avseende dessa bestämmelser.
Parlamentariska nämnden är tillika pensionsmyndighet enligt pensionsreglementet
OPF-KL. Föreskrifter om Parlamentariska nämndens arbetsformer vid
fullgörandet av dessa beslutsfunktioner finns i Arbetsordning för Region
Jönköpings län. Vid beslut i sådana ärenden gäller i tillämpliga delar
Kommunallagens bestämmelser om nämnder.

3. Årsarvode
Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag enligt bilaga 1 med angivna belopp
och utbetalas månadsvis.
Parti som är representerat i regionfullmäktige får ersättning till partiföreträdare
genom tilldelning av regionråd. Heltidsarvoderat regionråd erhåller 100% av
grundbelopp.
Parti som ej erhåller heltidsarvoderat regionråd erhåller ersättning enligt följande:
 Parti med < 4 mandat erhåller 50% av grundbelopp
 Parti med 5-6 mandat erhåller 55% av grundbelopp
 Parti med 7 eller fler mandat gäller 60% av grundbelopp.
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Baseras på det antal mandat som respektive parti erhållit i valet till
regionfullmäktige. Om en ledamot byter parti eller blir partilös, eller om ett partis
alla mandat inte är tillsatta fullt ut, ska sysselsättningsgraden ändå beräknas
utifrån antalet mandat partiet tilldelats i valet till regionfullmäktige.
 Om deltidsarvoderat regionråd är vice ordförande i en av de tre större
nämnderna utgår ytterligare 10% av grundbelopp
 Som ordinarie ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott utgår 10%, gäller
även ledamot som inte är deltidsarvoderat regionråd.
Respektive parti utser gruppledare, oberoende av ovan nämnda. Ersättning utgår
ej till uppdrag som gruppledare.
Årsarvode, sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst för en förtroendevald
kan per kalenderår sammanlagt inte överstiga 85 % av grundarvodet för regionråd.
Partigruppen ansvarar för bevakning av detta vid fördelning av uppdrag.
Årsarvode utgår från den dag som anges i regionfullmäktiges beslut eller från den
dag då valet gjordes. Årsarvode utbetalas 12 månader om året.
Årsarvodet för förtroendevald enligt ovan är avsett som ersättning för de
arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget. Arbetsuppgifter som anses ingå och
täcks av årsarvode är bland annat:
För samtliga ovan nämnda ingår:
 Inläsning av handlingar
 Närvara vid sammanträden (+ Ev Sammanträdesarvode enl kap 5)
 Kontakter med allmänhet och press
 Rutinmässigt informera sig om förvaltningens arbete. Samråd och kontakter
med verksamhetsledningar, besök i verksamheter för information.
 Avstämning med företrädare för partiet/partigrupper
För förtroendevalda ledamöter med presidieuppdrag ingår även:
 Samråd och kontakter i frågor som berör nämndens/styrelsens frågor
 Representera nämnden/styrelsen vid t ex invigningar,
gratifikationsfestligheter, avtackningar, premiärer och motsvarande
 Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller
annan anställd i anledning av sammanträde, förrättning eller dylikt
 Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat, påskrift av handling eller
liknande

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

0.2
94988

REGLER

5(20)

4. Frånvaro
Om förtroendevald, som har rätt att få årsarvode, avgår under löpande
mandatperiod ska arvodet fördelas mellan den avgående och efterträdaren i
förhållande till den tid dessa haft sitt uppdrag.
Förtroendevald med årsarvode över 2 % som av andra skäl än sjukdom inte kan
fullgöra sitt uppdrag, helt eller delvis, överstigande 30 dagar anmäler detta snarast
till Parlamentariska nämnden som har att bedöma eventuell reduktion av arvodet
samt i förekommande fall överförande till annan person.
Förtroendevald med årsarvode som ej närvarar på sammanträden 3 månader i följd
utan giltigt förfall, mister rätt till fast arvodering. Gruppledare/politisk sekreterare
ansvarar för uppföljning av arvodering.

4.1 Sjukdom
För förtroendevald med årsarvode under 40 % utgår årsarvodet vid sjukdom
oförminskat i 30 kalenderdagar. För återstående sjukskrivningstid utgår enbart
arvode för uppdrag som regionledamot. Vid längre sammanhängande
sjukskrivningstid (3 mån) görs ett ställningstagande av parlamentarisk nämnd om
arvodet som regionledamot ska föras över till utsedd ersättare. Partiet gör anmälan
till Parlamentariska nämnden för beslut om omfördelning av arvode.
Förtroendevald som är arbetsoförmögen och inte kan utföra sitt uppdrag ska
anmäla detta första dagen till Försäkringskassan, löneservice och till sin
gruppledare/politiska sekreterare.
För förtroendevald med uppdrag som uppgår till 40 % eller mer tillämpas
sjuklönelagens och kollektivavtal för anställda, Allmänna bestämmelsers regler,
dag 1 karensdag, dag 2-14 utgår 80 % av arvodet och dag 15 – 90 utgår 10 % av
arvodet, därefter inget arvode. Från och med dag 15 svarar försäkringskassan för
sjukpenning enligt gällande lagstiftning. Förtroendevald med månadsarvode
överstigande 62,5% av basbeloppet och som därmed överskrider
Försäkringskassans högsta belopp för kalenderdagsberäknad sjukpenning, erhåller
skillnaden mellan högsta sjukpenning och 77,6% av arvodesbortfallet.

4.2 Föräldraledighet
För förtroendevald som uppbär årsarvode som uppgår till 40% eller mer tillämpas
ersättningsregler enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.
Förtroendevald anmäler ledighet till försäkringskassan, löneservice och
gruppledare. Vid föräldraledighet överstigande 3 månader gör partiet anmälan till
Parlamentariska nämnden för beslut om omfördelning av arvode.

4.3 Semesterledighet
Förtroendevald omfattas inte i sitt uppdrag av semesterlagen. Förtroendevald med
uppdrag på 40% eller mer ska dock, med bibehållet arvode, beredas en
motsvarande semesterledighet under 5 veckor per år. Sådan ledighet får ej sparas
över ett årsskifte. Ledigheten planeras ut, ingen ansökan krävs.
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5. Sammanträdesarvode
Ledamöter som inte uppbär årsarvode som uppgår till 40 % eller mer erhåller
sammanträdesarvode för:
 sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs protokoll
eller likvärdiga anteckningar
 förrättning när en särskild inbjudan/kallelse finns
 förrättning om beslut är taget i nämnden eller av nämnden utsedd
beslutsdelegat
 överläggningar, avstämningar med företrädare för andra nämnder och
styrelser i regionen och med externa organisationer och myndigheter och
partsammansatta organ
 varje parti får årligen ett anslag för gruppmöten mm. Inom ramen för detta
kan sammanträdesarvode utbetalas men varje parti beslutar själv om hur och
när sammanträdesarvodena kan användas,
 sammanträde för justering av regionfullmäktiges protokoll
 gruppmöte med nämnd
För ledamot med arvodering 100 % (heltids regionråd) utgår ingen extra
ersättning, (undantaget reseersättning) gäller såväl direkta som indirekta uppdrag
för region Jönköpings län.
För ledamot med årsarvodering 50-85% utgår ingen ersättning för sammanträden,
såväl direkta som indirekta för region Jönköpings län, ej heller ersättning för
förlorad arbetsinkomst. Reseersättning utgår enligt reglemente.
För ledamot med årsarvodering 40-49% utgår ingen ersättning för sammanträden
med nämnden, beredning eller uppdrag kopplade till nämnduppdraget, ej heller
för förlorad arbetsinkomst. Reseersättning utgår enligt reglemente. Uppdrag
utanför nämndens ansvarsområden (gäller ej Regionfullmäktige) utgår
sammanträdesersättning enligt reglemente - dock ej förlorad arbetsinkomst.
För ledamot med årsarvode 3-39% utgår ingen ersättning för sammanträde med
nämnd, beredning eller överläggning med förvaltningsledning. För uppdrag
därutöver, inkl. regionfullmäktige, utgår sammanträdesersättning enligt
reglemente. Förlorad arbetsinkomst ersätts vid samtliga tillfällen. Reseersättning
enligt reglemente.
För ledamot i regionfullmäktige utgår ersättning med 2% förutom
sammanträdesersättning, förlorad arbetsinkomst och reseersättning enligt
reglemente.
För tjänstgörande ersättare i regionfullmäktige, 1:e ersättare per valkrets samt för
2:e ersättare om partiet har 5-8 ledamot i valkretsen samt 3:e ersättare om partiet
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har mer än 9 ledamot i valkretsen, utgår sammanträdesersättning, förlorad
arbetsinkomst och reseersättning enligt reglemente. även om ersättare inte
tjänstgör vid fullmäktiges sammanträde.
Sammanträden ersätts med 1,25 % av grundbeloppet. Kurs, konferens,
studiebesök och övriga sammanträden ersätts med 0,63 % av grundbeloppet. Vid
kurser och konferenser gäller alltid att respektive nämnd/styrelse ska ha beslutat
om deltagande. Detta gäller även vid konferenser i utlandet.
Förtroendevald som behöver resdag, för att delta i sammanträde påföljande dag,
får inget sammanträdesarvode för resdagen.
Sammanträde på distans är ej tillåtet. Vid överläggningar och avstämningar kan
deltagande på distans ersätta fysiskt möte. Dagarvode utgår med 0,63% av
grundbeloppet.
Endast ett sammanträdesarvode kan utgå per dag.

6. Förlorad arbetsinkomst
6.1 Allmänt
Förtroendevald som tagit ledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för Region
Jönköpings län har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt
nedanstående bestämmelser. Grunden för rätten till ersättning är att den
förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till ledigheten för politiskt
uppdrag i Region Jönköpings län.
Begränsningar
Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte förtroendevald som genomför
uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40 procent).
Varje ansökan om ersättning vid partiell ledighet för politiskt uppdrag i Region
Jönköpings län prövas av parlamentariska nämnden.
Högsta ersättning per dag är 1/165 x 8 av grundbeloppet och dock högst 85% av
grundbelopp per månad.
Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst upphör då den förtroendevalde fyllt i
32a§ LAS angiven ålder.
Kompletterande regler
Den förtroendevalde är skyldig att på begäran styrka den förlorade
arbetsinkomsten. I annat fall blir den förtroendevalde återbetalningsskyldig om
ersättning hunnit betalas ut.
Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt KL 4 kap § 11.
Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte.
Då förtroendevald begärt ledigt och förrättningen/sammanträdet blir inställd eller
flyttat med kort varsel (<14 dagar) utan att den förtroendevalde har möjlighet att
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ta tillbaka sin ledighetsansökan äger då rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.

6.1.1 Anställda
För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta
av arbetsgivaren.
- FMR, Förtroendemannarutin i lönesystemet Heroma
Ersättning för förlorad arbetsinkomst som grundas på förinlämnade uppgifter om
månads- eller timlön betalas ut med belopp motsvarande heldag (max 8 timmar).
Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med
165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma.
Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag.
För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor
eller liknande.
Förtroendevalda som är anställda ska lämna in aktuella inkomstuppgifter i början
på varje mandatperiod och därefter då inkomsten ändras, eller på begäran. Vid
byte av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och
styrkta inkomstuppgifter kan inte ersättning betalas ut. Den förtroendevalde ska
använda Region Jönköpings läns blankett. Retroaktiv justering av belopp kan inte
ske
- Blankett ”Ersättning till förtroendevalda”
Begärs ersättning för del av arbetsdag (understigande 8 timmar) eller för
sammanträden som inte omfattas av FMR (ex. konferens, möte med övernattning)
lämnas separat reseräkning med styrkt intyg från arbetsgivaren alternativt
lönespecifikation där det faktiska lönebortfallet framgår för respektive dag.
Förinlämnade uppgifter gäller ej då reseräkning används.
Om förtroendevald med skiftgång/schemalagd arbetstid visar, med intyg från
arbetsgivaren, att arbetsinkomst förlorats med mer än 8 timmar utgår ersättning
även för denna tid. Vad gäller nattarbete ersätter Region Jönköpings län
inkomstförlust som uppstår i och med att förtroendevald måste avstå från att
arbeta natt före och/eller efter förrättning i Regionen.
Förtroendevald som är timavlönad kan inte göra anspråk på ersättning för förlorad
arbetsinkomst för arbetspass som inte bokats p.g.a. politiskt uppdrag. Endast
faktisk ekonomisk förlust vid schemalagd arbetstid eller i förväg inbokade
arbetspass medger rätt till ersättning.
Om en förtroendevald själv reglerar sin arbetstid/arbetsschema som anställd så att
uppdraget utförs på ledig tid och därför inte föranleder något löneavdrag, har inte
heller rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flexledighet, semester
m.m.) har man inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär
också att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, när man har
ett uppdrag i Regionen, inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

6.1.2 Egenföretagare
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. Även för egen
företagare gäller att grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde
faktiskt gör en inkomstförlust. Bedrivs företaget på annan tid så att inkomstförlust
ej uppstår, äger förtroendevald ej rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Schablon beräknas på 40% av 1/165 x 8 tim av grundbeloppet.
- Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning enligt schablon ska
årligen i januari inkomma med ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Beslut gäller kalenderår om inte förändringar sker.
- Förtroendevald som är egen företagare och inte söker enligt schablon ska
inkomma med ansökan senast den 30 juni. Grund för beslut baseras på uppgifter
om överskott/inkomst av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst tom 30
juni nästkommande år.
Omräkning av årsinkomst till timlön sker genom att årsinkomsten divideras med
1980, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma.
Parlamentariska nämnden prövar rätten i varje enskild ansökan. Den
förtroendevalde ska använda Region Jönköpings läns blankett för ansökan.
Retroaktiv ersättning utbetalas ej och har ersättning begärts enligt schablonen kan
den förtroendevalde inte i efterhand begära högre ersättning.

6.1.3 Övriga
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-,
socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som
reduceras till följd av förtroendeuppdrag. I de fall den förtroendevalde har
arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår ersättning med
det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt
belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För
Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående
sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde.
Det är inte möjligt att begära förlorad arbetsinkomst från annat politiskt uppdrag.
Kommentarer
Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till KL förstås uppdrag med en
tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24-25 (om
de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera
deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den sammanlagda
tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa förtroendevalda inte
ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad ska förstås sammanlagd
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fast tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den förtroendevaldes procentuella årsarvoden
för olika uppdrag inom Region Jönköpings län läggs samman.
VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då uppvisa inkomstuppgift från
företaget.
I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD
tillika är huvudägare och att bolaget endast har ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av
parlamentariska nämnden.

6.2 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för
Regionen i så stor omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda
semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade semesterförmånen.
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön
från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån för tid
då man är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och
generell tjänstledighet.
För ersättning krävs begäran från den förtroendevalde samt intyg från
arbetsgivaren som styrker storleken av den förlorade förmånen.

7 Kostnadsersättningar
7.1 Barntillsyn
Kostnader för barntillsyn (för barn under 12 år) som uppkommer under tid som
den förtroendevalde fullgör sitt uppdrag har rätt till ersättning. Detta gäller dock
inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på 40% eller mer. Ersättning utgår
inte till familjemedlemmar som svarar för barnpassning, om vårdnadsbidrag
utbetalas och inte heller för tid då ordinarie barnomsorg hade kunnat utnyttjas.
Ersättningen gäller oavsett om enskild person med A-skatt, företag eller enskild
med F-skattesedel anlitas.
Ett schablonbelopp – oberoende av antal barn – utges med 0,15% av
grundbeloppet per timma efter det att kostnaden uppstått och endast i samband
med att sammanträdesarvode betalas ut.
Yrkande om ersättning görs på blankett ”Ersättning till Förtroendevalda” under
”Övriga ersättningar”. Notera under ”Anmärkning” att begäran avser barntillsyn.
Ersättningen är skattepliktig.

7.2 Kostnadsersättning för vård av person med
funktionsnedsättning
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn
av person med funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning utgår inte för vård eller tillsyn utförd av familjemedlem. Ersättning
enligt punkt 7.1
7.1-7.2 gäller ej förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del
av heltid.
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8. Utbetalning
Arvode och andra kostnadsersättningar utbetalas den 27:e i månaden. Närmare
information finns under fliken Regionfullmäktige på regionens intranät. Begäran
om ersättning ska inlämnas månaden efter att förrättningen har ägt rum, eller
snarast efter att eventuella intyg/bilagor finns tillgängliga. Begäran om ersättning
som härrör sig till mer än ett år tillbaka i tiden ersätts ej.

9. Försäkringar
TFA-KL – I uppdrag på 40% eller mer omfattas man av trygghetsförsäkring vid
arbetsskada.
I samband med förrättning omfattas samtliga förtroendevalda.
GL-F - tjänstegrupplivförsäkring för förtroendevalda på heltid. Finns
motsvarande försäkring hos annan uppdragsgivare eller arbetsgivare utgår
ersättning enbart från en försäkring.
Tjänstereseförsäkring – Försäkringar omfattar: Resgods – allrisk,
Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Överfallsförsäkring samt Ersättning
för kostnader vid sjukdom och olycksfall

10. Pension, avgångsersättning, livränta,
omställning m. m.
De förtroendevaldas pensions- och avgångsförmåner regleras i särskilt reglemente
som har antagits av regionfullmäktige, enligt rekommendation av Sveriges
kommuner och landsting, SKL.
Förtroendevald som under tiden 2003 – 2014 innehaft uppdrag på 40% eller mer
tillhör pensionsreglemente PBF. Övriga förtroendevalda tillhör pensions- och
omställningsreglemente OPF-KL.

10.1 PBF
Enligt PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda) från 1 januari 2003 har förtroendevald med årsarvoden på
betydande del av heltid (40 % eller mer) och som fyllt 50 år rätt till
visstidspension när uppdraget upphör.
Vid tillämpningen av dessa regler undantas 2 prisbasbelopp från
inkomstsamordningen, vilket innebär att en förtroendevald har rätt att utan avdrag
på pensionen få ersättning/lön från regionen, kommun, privat arbetsgivare eller
eget företag med upp till 2 prisbasbelopp per år.
Förtroendevald som avgår från sitt uppdrag före 50 års ålder kan ha rätt till
avgångsersättning och livränta efter 65 års ålder.
Den förtroendevalde måste ansöka om att få visstidspension, avgångsersättning
och livränta utbetald. Ansökan kan göras tidigast 4 månader före pensionstillfället
eller senast inom 2 år från pensionstillfället.
För fullständiga villkor se antaget pensionsreglemente.
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10.2 OPF-KL
Förtroendevald som tillhör reglemente OPF har om man innehar ett uppdrag på
heltid eller betydande del av heltid (40%) och lämnar sitt uppdrag efter minst ett
år rätt till ekonomiskt omställningsstöd. Lämnar den förtroendevalde uppdraget
efter minst fyra år har han/hon dessutom rätt till aktiva omställningsinsatser.
Den förtroendevalde måste ansöka om omställningsstöd till parlamentariska
nämnden.
Pensionsförmånerna omfattar avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension,
efterlevandeskydd och familjeskydd.
Avsättning sker till avgiftsbestämd pension oavsett nivå på uppdraget.
Pensionsgrundande inkomst utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i uppdraget utgivna kontanta ersättningar. I
underlaget ska inte ingå det som betalas ut som ekonomisk ersättning för förlorad
arbetsinkomst och inte heller traktamente och kostnadsersättningar.
Pensionskompensation för förlorad arbetsinkomst enligt kommunalagen ersätts
enligt särskilt regelverk (se nedan).
Pensionsavgiften är 4,5% på ersättningar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.
På ersättningar där utöver är nivån 30% intill dess att den förtroendevalde har
uppnått avgångsskyldighet enligt 32a § LAS, fn 67 år. Därefter är avgiften 4,5%
på hela den pensionsgrundande inkomsten.
Pensionsavgiften avsätts senast 31 mars följande år till en pensionsbehållning.
Understiger beloppet 1,5 % av årets inkomstbasbelopp utbetalas avgiften kontant.
Utbetalning av pensionsbehållningen sker efter ansökan från den förtroendevalde
och tidigast från den tidpunkt Allmän pension kan utbetalas.
Tolkning av reglemente och beslut om enskild förtroendevalds pension fattas av
parlamentariska nämnden.
För fullständiga villkor se antaget pensionsreglemente.

10.3 Kompensation för förlust av tjänstepension enligt
Kommunallagen
Regionen betalar kontant ut 4,5% av summan av den förtroendevaldes
ersättningar för förlorad arbetsinkomst på grund av förtroendeuppdraget. Grunden
för rätten till ersättning är att den förtroendevalde i sin anställning fått en lägre
pensionsavsättning. Avtalstillhörighet och förlust skall styrkas av ordinarie
arbetsgivare inför varje mandatperiod och vid förändring på anvisad blankett.
Förtroendevald som är egen företagare eller fri yrkesutövare och som på ett
godtagbart sätt kan styrka att pensionsförlust till tjänstepension gjorts (ex.
pensionsutredning, intyg från pensionskassa) skall erhålla kompensation
förförlusten genom utbetalning direkt till den förtroendevalde. Yrkande om
ersättning skall framställas i samband med pensionering eller senast två år
därefter.
Vad gäller ersättning för förlorade tjänstepensionsförmåner i övrigt prövar
parlamentariska nämnden frågan i varje enskilt fall.
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11. Reseersättningar, traktamente och övriga
förmåner
Enligt arvodesreglerna sker utbetalning av ersättningar på grundval av
undertecknad reseräkning alternativt ersätts resa via FMR närvarolista på
regionens egna möten och genom att i förväg lämna in intyg över färdsträcka.
Reseersättning beviljas för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller
mellan tjänsteställe och förrättningsställe. För förtroendevald med kontor i
regionkansliet utgör kansliområdet tjänsteställe. Ersättning utges ej för resor från
bostad till tjänsteställe. För övriga förtroendevalda räknas ordinarie bostad som
tjänsteställe.
Ersättning utbetalas enligt gällande kollektivavtal för anställda, BIA och TRAKT
T.
Heltidsarvoderat regionråd åläggs att använda förmånsbil. (Gäller ej
deltidsarvoderat regionråd).
För samtliga förtroendevalda ska skatteavdrag för kostförmån göras vid alla
tillfällen där gemensam lunch och/eller middag betalas av regionen. Avdraget
gäller oavsett deltagande i lunchen/middag.
Beslut om vilka tekniska hjälpmedel som förtroendevald behöver, för att fullgöra
sitt uppdrag, fattas av regionstyrelsen.
Övriga reseutlägg i samband med förrättning (parkering, bussbiljett, tågbiljett) ska
styrkas med kvitto/biljett.
Kommentar:
Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer för resor och möten, bör förtroendevalda
i möjligaste mån använda sig av kollektiva transportmedel vid tjänsteresor.
Förtroendevalda har också möjlighet att boka de poolbilar, kanslicyklar och
värdekort för länstrafiken som finns att tillgå.
Vid möten kan användandet av teknik såsom videokonferenser eller liknande
användas då det är möjligt.
Undantag för kvitto gäller för resor betalda med Jönköpings länstrafiks
värdekort. Dessa utlägg kan redovisas och ersättas utan kvitto. Ersättningen
motsvarar värdeminskningen på kortet (ej ordinarie biljettpris). Kvitto kan
begäras av chaufför/konduktör
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Bilaga 1

Arvodering av uppdrag
Regionkommunen har 6 heltidsarvoderade regionråd varav 4 tillsätts av
majoriteten och 2 av oppositionen. Väljs av regionfullmäktige.
Parti som ej erhåller heltidsarvoderat regionråd erhåller ersättning enligt följande
till ett deltidsarvoderat regionråd/parti:
 Parti med < 4 mandat erhåller 50% av grundbelopp
 Parti med 5-6 mandat erhåller 55% av grundbelopp
 Parti med 7 eller fler mandat gäller 60% av grundbelopp.
Deltidsarvoderat regionråd väljs av Regionfullmäktige.
Politisk sekreterare ersätts med 50% av grundbelopp motsvarande 100% arbetstid
(40 tim/vecka)
Arvodering av uppdrag sker i relation till ett månatligt grundbelopp och ska
årligen 1 januari justeras utifrån snittlöneökning för anställda i Region Jönköpings
län (särskilda satsningar ej inkl.). Parlamentariska nämnden fastställer
grundbeloppet. Regionråd som är Regionstyrelsens ordförande 110 %, övriga
heltidsarvoderade regionråd 100 %.
Ledamot med sammanlagda arvoderade uppdrag på 40% eller mer har skyldighet
att vid varje ny mandatperiod och när förändringar sker lämna uppgifter om
arvoderade sidouppdrag utanför regionens egen verksamhet. Anmälan görs till
den Parlamentariska nämnden på särskild blankett.
Den procentuella beräkningen avser arvodering, ej arbetstid. Arbetstiden är
oreglerad, så kallad förtroendearbetstid.

Nämnd/ Uppdrag
Regionfullmäktige
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter
Regionstyrelsen
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Regionstyrelsen AU
Ledamot
Upphandlingsdelegation
Ordförande
Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

% Antal ledamöter och ersättare
samt kommentarer
81 ledamöter + ersättare
20
10
10
2 Utgår till ledamöter med uppdrag
understigande 40%
15 ledamöter och 15 ersättare*
110 Regionråd
100 Regionråd
100 Regionråd
5 ledamöter + 5 ersättare
10 Gäller ej för heltidsarvoderat
regionråd
5 ledamöter
Heltidsarvoderat regionråd
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Personaldelegation
Ordförande
Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Nämnd för Trafik,
infrastruktur och miljö
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Nämnd för Arbetsmarknad,
näringsliv, attraktivitet
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Revisorer
Valberedning
Ordförande
Vice ordförande
Parlamentarisk nämnd
Ordförande
Vice ordförande
Patientnämnd
Ordförande
Vice ordförande
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5 ledamöter
Heltidsarvoderat regionråd
15 ledamöter och 15 ersättare*
100 Regionråd
40 Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
regionråd+10%
40 Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
regionråd+10%
15 ledamöter och 15 ersättare*
100 Regionråd
40 Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
40 regionråd+10%
Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
regionråd+10%
15 ledamöter och 15 ersättare*
100 Regionråd
40 Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
regionråd+10%
40 Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
regionråd+10%
Minst en ledamot per parti, dock
15 max xx
13
10
Minst en ledamot och en ersättare
0 per parti, dock max xx
0
Minst en ledamot och en ersättare
8 per parti, dock max xx
4
5 ledamöter och 5 ersättare
15
10
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Sammanträdesarvode
 Sammanträden ersätts med 1,25% av grundbeloppet.
 Kurs, konferens, studiebesök och övriga sammanträden ersätts med 0,63 %
av grundbeloppet.
Sammanträdesarvode utgår till 1:e ersättare i styrelse/nämnder, där sådana utsetts.
*För de partier med tre eller fler mandat i styrelse/nämnd utgår
sammanträdesarvodering till ytterligare en ersättare.
Ersättning utgår till icke tjänstgörande ersättare med rätt till sammanträdesarvode,
reseersättning samt förlorad arbetsförtjänst vid regionfullmäktiges sammanträden
enligt följande regel för varje parti:
 1:e ersättare vid < 4 mandat/valkrets
 2:e ersättare vid 5-8 mandat/valkrets
 3:e ersättare vid 9 mandat eller fler per valkrets
Ersättning utgår till fast ersättare i nämndernas presidier för FS, TIM och ANA
vid ordinarie presidieledamots frånvaro.
Tabell: Sammanträdesarvode –begränsning
Ledamot
Begränsning i
sammanträdesarvodesersättning
Med årsarvode
100%
För ledamot med arvodering 100 %
(heltids regionråd) utgår ingen extra
ersättning, (undantaget reseersättning)
gäller såväl direkta som indirekta
uppdrag för Region Jönköpings län.
Med årsarvode
50-85% För ledamot med årsarvodering 50-85%
utgår ingen ersättning för
sammanträden, såväl direkta som
indirekta för Region Jönköpings län,
ej heller ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Reseersättning utgår
enligt reglemente.
Med årsarvode
40-49% För ledamot med årsarvodering 40-49%
utgår ingen ersättning för
sammanträden med nämnden,
beredning eller uppdrag kopplade till
nämnduppdraget, ej heller för förlorad
arbetsinkomst. Reseersättning utgår
enligt reglemente. Uppdrag utanför
nämndens ansvarsområden (gäller ej
Regionfullmäktige) utgår
sammanträdesersättning enligt
reglemente - dock ej förlorad
arbetsinkomst.
Godkänt av
Innehållsansvarig
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För ledamot med årsarvode 3-39%
utgår ingen ersättning för sammanträde
med nämnd, beredning eller
överläggning med förvaltningsledning.
För uppdrag därutöver, inkl.
regionfullmäktige, utgår
sammanträdesersättning enligt
reglemente. Förlorad arbetsinkomst
ersätts vid samtliga tillfällen.
Reseersättning enligt reglemente.
För ledamot i regionfullmäktige utgår
ersättning med 2% förutom
sammanträdesersättning, förlorad
arbetsinkomst och reseersättning enligt
reglemente.
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Bilaga 2

Regler för politiska sekreterare i
Region Jönköpings län
Allmänt
Enligt Kommunallagen, 4 kap 33-34§ får kommuner och landsting anställa
politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Uttrycket
”biträda” innebär en markering att de politiska sekreterarna ska ses som en
kompletterande resurs för de förtroendevalda. Syftet med rollen är främst att
avlasta Region- och Deltidsarvoderat regionråd en del av deras politiska arbete
och ge partigruppen ett administrativt stöd.

Anställningsvillkor
Koppling till förtroendeuppdraget medför att de politiska sekreterarna inte får
anställas för längre tid än som motsvarar mandatperioden dvs inte för längre tid än
till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.
Varaktigheten kan i övrigt bestämmas fritt.
Lagen om anställningsskydd tillämpas inte på politiska sekreterare. En politisk
sekreterare har samma rätt till ledighet från ordinarie anställning som
förtroendevalda.
- Visstidsanställning, dock som längst till mandatperiodens utgång
- Arbetstid snitt 40 tim./vecka vid heltids anställning
- Förtroendearbetstid, kan innebära kväll- och helgtjänst. Disponerar sin arbetstid
på det sätt som arbetsuppgifterna kräver och bär själv ansvaret för att hitta en
rimlig balans mellan arbetstiden och fritiden. Det är möjligt att ta ut några hela
dagar under ett år, när verksamheten så tillåter. Lediga dagar tas ut i samråd med
ansvarig arbetsledare.
- Ansvarig för anställningen är kanslidirektören
- Arbetsledare och uppdragsgivare är respektive partis råd eller annan av partiet
utsedd arbetsledare.
- Respektive parti ansvarar för rekrytering, liksom upprättande av
arbetsbeskrivning

Utrustning
Arbetsplats ska finnas att tillgå, tekniskt utrustad med dator, telefon och läsplatta.

Ersättning
Ersättning vid heltids anställning motsvarar 50% av ett politiskt grundarvode. Vid
deltidsanställning utgår ersättning motsvarande anställningen tjänstgöringsgrad.
Resor i tjänsten ersätts enligt gällande kollektivavtal för anställda (Arvodesregler
11, Reseersättningar, traktamenten och övriga förmåner).
Ej rätt till övertidsersättning eller ersättning för färdtid.
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Frånvaro
Ledighet och ersättningar vid frånvaro (sjuk, föräldraledighet, semester) ersätts
enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län
(Arvodesregler 4.1-4.3, så som uppdrag 40% eller mer).

Pension och försäkring
Politisk sekreterare omfattas av samma regelverk för pension och försäkring som
för förtroendevalda i Region Jönköpings län (Arvodesregler 9 försäkring, 10.2
pension). Omfattas ej av omställning enligt OPF-KL.
Pension – OPF-KL
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda – TFA-KL
Dödsfallsförsäkring – GL-F

Uppsägning
Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida är en månad. Uppsägning från
arbetsgivaren kan ske utan angivande skäl. Uppsägningen ska ske skriftligen och
undertecknas av vederbörande partis råd (eller den som parti anmäler som
arbetsledare) samt kanslidirektör. Den politiske sekreteraren kan arbetsfrias under
uppsägningstiden.
Uppsägningstiden för den politiske sekreteraren är tre månader om anställningen
planerat vara mer än ett år. Avser det en anställning kortare tid än ett år är
uppsägningstiden en månad.

Omfattning av tjänsteutrymme
< 5 mandat – 0,5 tjänst
6-10 mandat – 1,0 tjänst
11-15 mandat – 1,5 tjänst
> 16 mandat – 2,0 tjänst
Sysselsättningsgraden baseras på det antal mandat som respektive parti erhållit i
valet till kommunfullmäktige. Om en ledamot byter parti eller blir partilös, eller
om ett partis alla mandat inte är tillsatta fullt ut, ska sysselsättningsgraden ändå
beräknas utifrån antalet mandat partiet tilldelats i valet till kommunfullmäktige.
Det innebär att kvot inte kan gå över till annat parti.
Ett partis totala sysselsättningsgrad för politisk sekreterare kan delas upp mellan
flera personer. En politisk sekreterare kan dock inte ha en lägre
sysselsättningsgrad än 50 % eller en högre sysselsättningsgrad än 100 %. För
varje heltidstjänst utrustas en arbetsplats.
Det finns inget direkt hinder för att kombinera tjänst som politisk sekreterare och
uppdrag som förtroendevald. Det är dock inte tillåtet att råd för partigrupp i
regionfullmäktige innehar tjänst som politisk sekreterare.
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Parlamentariska nämnden §§ 37-44
Tid:

2018-06-05, kl 09:00-11:40

Plats:

Jönköping Hotell och Konferens

§ 42

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/1288
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda.
Reservation
Roland Björsne reserverar sig till förmån för egna yrkanden och i
yrkanden man instämt i.
Thomas Gustavsson och Hans Toll reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Kristina Nero reserverar sig till förmån för egna yrkanden och i
yrkanden man instämt i.
Sammanfattning
Inför ny mandatperiod ska beslut om nytt arvodesreglemente för
förtroendevalda tas av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämndens sammanträde 2018-05-28
 Arvodesreglemente
Yrkanden/förslag vid sammanträde
Ordföranden går igenom förslag, där justeringar och ändringar från
dagens sammanträde är grönmarkerade och bifallna av nämnden.
Vid behandling av ärendet yrkar Roland Björsne att:
 Alla råd erbjuds årskort inom Länstrafiken
 Förtroendevalda med rätt till reseersättning erbjuds samma
avståndsbaserade ersättning oavsett färdsätt
 För förtroendevalda samåkande skall samma ersättning
utgå

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 37-44
Tid:

2018-06-05, kl 09:00-11:40



Alla råd skall erbjudas rätt till förmånscykel och tillgång
till friskvård/friskvårdstillägg likvärdigt tillsvidareanställd
personal inom regionen
Även politiska sekreterare skall erbjudas personalförmåner
likvärdiga de som tillkommer vidareanställd personal

Ordföranden finner att nämnden avslår samtliga yrkanden från
Roland Björsne och bifaller föreliggande förslag.
Thomas Gustavsson och Hans Toll yrkar bifall till yrkande om att
arvodet för förste vice ordförande och andre vice ordförande i
nämnderna TIM, ANA och FS fortsatt erhåller ett fast arvode på
25% av grundbelopp, för insynsråd +10% av grundbeloppet.
I ovanstående yrkande instämmer Samuel Godrén och Roland
Björsne.
Lennart Bogren yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Thomas Gustavssons yrkande och finner att nämnden beslutar i
enlighet med föreliggande förslag.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Thomas
Gustavsson med fleras yrkande (NEJ).
JA röstar följande ledamöter: Urban Persson, Lennart Bogren,
Per Hansson, Kristina Nero och Tommy Bernevång-Forsberg.
NEJ röstar följande ledamöter: Thomas Gustavsson, Roland
Björsne, Samuel Godrén och Hans Toll.
Nämnden bifaller föreliggande förslag med 5 röster mot 4 röster.
Kristina Nero yrkar bifall till att arvodesreglerna för
deltidsarvoderade regionråd regleras enligt följande:
 För parti med 1-3 mandat gäller 50% grundbelopp
 För parti med 4-5mandat gäller 50% grundbelopp + 5%
 För parti med 6 eller fler mandat gäller 50% grundbelopp +
10 %.

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 37-44
Tid:

2018-06-05, kl 09:00-11:40
Yrkar även att beräkningen av antalet politiska sekreterare fördelas
enligt följande:
 Upptill 3 mandat – 0,5 tjänst
 4-5 mandat – 0,75 tjänst
 6-10 mandat – 1,0 tjänst
 11-15 mandat – 1,5 tjänst
 16-uppåt – 2,0 tjänst
Ordföranden finner att nämnden avslår yrkanden från Kristina
Nero och bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero (V)
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1. Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom Region Jönköpings län som
avses i
4 kap Kommunallagen (KL) (SFS 2017:725).
Med förtroendevalda menas:
 ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, fullmäktigeberedningar,
nämnder, delegationer, styrelser, revisorer och deras ersättare
Bestämmelser gäller även:
 ledamöter i beredningsgrupper, temporära utskott och
intressentsammansatta organ som utsetts i enlighet med regionens regler
samt de som i övrigt är valda av regionen och som inte får ersättning på
annat sätt.
Bestämmelserna angående de ekonomiska förmånerna återfinns i KL 4 kap §§ 1218
Förtroendeuppdrag inom Regionen som tillsammans arvoderas 40 % eller mer är
att betrakta som betydande del av heltid i arvodesreglementet.
De förtroendevaldas pensionsförmåner regleras i särskilt reglemente.
Politiska sekreterare omfattas till vissa delar av arvodesreglementet, se bilaga 2,
Regler för politiska sekreterare i Region Jönköpings län.

2. Tolkning
Parlamentariska nämnden ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar
samt gör mindre ändringar och tillägg avseende dessa bestämmelser.
Parlamentariska nämnden är tillika pensionsmyndighet enligt pensionsreglementet
OPF-KL. Föreskrifter om Parlamentariska nämndens arbetsformer vid
fullgörandet av dessa beslutsfunktioner finns i Arbetsordning för Region
Jönköpings län. Vid beslut i sådana ärenden gäller i tillämpliga delar
Kommunallagens bestämmelser om nämnder.

3. Årsarvode
Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag enligt bilaga 1 med angivna belopp
och utbetalas månadsvis.
Parti som är representerat i regionfullmäktige får ersättning till partiföreträdare
genom tilldelning av regionråd Heltidsarvoderat regionråd erhåller 100% av
grundbelopp.
Parti som ej erhåller heltidsarvoderat regionråd erhåller ersättning enligt följande:
 Parti med < 4 mandat erhåller 50% av grundbelopp
 Parti med 5-6 mandat erhåller 55% av grundbelopp
 Parti med 7 eller fler mandat gäller 60% av grundbelopp.
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Baseras på det antal mandat som respektive parti erhållit i valet till
regionfullmäktige. Om en ledamot byter parti eller blir partilös, eller om ett partis
alla mandat inte är tillsatta fullt ut, ska sysselsättningsgraden ändå beräknas
utifrån antalet mandat partiet tilldelats i valet till regionfullmäktige.
 Om deltidsarvoderat regionråd är vice ordförande i en av de tre större
nämnderna utgår ytterligare 10% av grundbelopp
 Som ordinarie ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott utgår 10%, gäller
även ledamot som inte är deltidsarvoderat regionråd.
Respektive parti utser gruppledare, oberoende av ovan nämnda. Ersättning utgår
ej till uppdrag som gruppledare.
Årsarvode, sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst för en förtroendevald
kan per kalenderår sammanlagt inte överstiga 85 % av grundarvodet för regionråd.
Partigruppen ansvarar för bevakning av detta vid fördelning av uppdrag.
Årsarvode utgår från den dag som anges i regionfullmäktiges beslut eller från den
dag då valet gjordes. Årsarvode utbetalas 12 månader om året.
Årsarvodet för förtroendevald enligt ovan är avsett som ersättning för de
arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget. Arbetsuppgifter som anses ingå och
täcks av årsarvode är bland annat:
För samtliga ovan nämnda ingår:
 Inläsning av handlingar
 Närvara vid sammanträden (+ Ev Sammanträdesarvode enl kap 5)
 Kontakter med allmänhet och press
 Rutinmässigt informera sig om förvaltningens arbete. Samråd och kontakter
med verksamhetsledningar, besök i verksamheter för information.
 Avstämning med företrädare för partiet/partigrupper
För förtroendevalda ledamöter med presidieuppdrag ingår även:
 Samråd och kontakter i frågor som berör nämndens/styrelsens frågor
 Representera nämnden/styrelsen vid t ex invigningar,
gratifikationsfestligheter, avtackningar, premiärer och motsvarande
 Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller
annan anställd i anledning av sammanträde, förrättning eller dylikt
 Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat, påskrift av handling eller
liknande

4. Frånvaro
Om förtroendevald, som har rätt att få årsarvode, avgår under löpande
mandatperiod ska arvodet fördelas mellan den avgående och efterträdaren i
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förhållande till den tid dessa haft sitt uppdrag.
Förtroendevald med årsarvode över 2 % som av andra skäl än sjukdom inte kan
fullgöra sitt uppdrag, helt eller delvis, överstigande 30 dagar anmäler detta snarast
till Parlamentariska nämnden som har att bedöma eventuell reduktion av arvodet
samt i förekommande fall överförande till annan person.
Förtroendevald med årsarvode som ej närvarar på sammanträden 3 månader i följd
utan giltigt förfall, mister rätt till fast arvodering. Gruppledare/politisk sekreterare
ansvarar för uppföljning av arvodering.

4.1 Sjukdom
För förtroendevald med årsarvode under 40 % utgår årsarvodet vid sjukdom
oförminskat i 30 kalenderdagar. För återstående sjukskrivningstid utgår enbart
arvode för uppdrag som regionledamot. Vid längre sammanhängande
sjukskrivningstid (3 mån) görs ett ställningstagande av parlamentarisk nämnd om
arvodet som regionledamot ska föras över till utsedd ersättare. Partiet gör anmälan
till Parlamentariska nämnden för beslut om omfördelning av arvode.
Förtroendevald som är arbetsoförmögen och inte kan utföra sitt uppdrag ska
anmäla detta första dagen till Försäkringskassan, löneservice och till sin
gruppledare/politiska sekreterare.
För förtroendevald med uppdrag som uppgår till 40 % eller mer tillämpas
sjuklönelagens och kollektivavtal för anställda, Allmänna bestämmelsers regler,
dag 1 karensdag, dag 2-14 utgår 80 % av arvodet och dag 15 – 90 utgår 10 % av
arvodet, därefter inget arvode. Från och med dag 15 svarar försäkringskassan för
sjukpenning enligt gällande lagstiftning. Förtroendevald med månadsarvode
överstigande 62,5% av basbeloppet och som därmed överskrider
Försäkringskassans högsta belopp för kalenderdagsberäknad sjukpenning, erhåller
skillnaden mellan högsta sjukpenning och 77,6% av arvodesbortfallet.

4.2 Föräldraledighet
För förtroendevald som uppbär årsarvode som uppgår till 40% eller mer tillämpas
ersättningsregler enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.
Förtroendevald anmäler ledighet till försäkringskassan, löneservice och
gruppledare. Vid föräldraledighet överstigande 3 månader gör partiet anmälan till
Parlamentariska nämnden för beslut om omfördelning av arvode.

4.3 Semesterledighet
Förtroendevald omfattas inte i sitt uppdrag av semesterlagen. Förtroendevald med
uppdrag på 40% eller mer ska dock, med bibehållet arvode, beredas en
motsvarande semesterledighet under 5 veckor per år. Sådan ledighet får ej sparas
över ett årsskifte. Ledigheten planeras ut, ingen ansökan krävs.

5. Sammanträdesarvode
Ledamöter som inte uppbär årsarvode som uppgår till 40 % eller mer erhåller
sammanträdesarvode för:
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 sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs protokoll
eller likvärdiga anteckningar
 förrättning när en särskild inbjudan/kallelse finns
 förrättning om beslut är taget i nämnden eller av nämnden utsedd
beslutsdelegat
 överläggningar, avstämningar med företrädare för andra nämnder och
styrelser i regionen och med externa organisationer och myndigheter och
partsammansatta organ
 varje parti får årligen ett anslag för gruppmöten mm. Inom ramen för detta
kan sammanträdesarvode utbetalas men varje parti beslutar själv om hur och
när sammanträdesarvodena kan användas,
 Sammanträde för justering av regionfullmäktiges protokoll
 gruppmöte med nämnd
För ledamot med arvodering 100 % (heltids regionråd) utgår ingen extra
ersättning, (undantaget reseersättning) gäller såväl direkta som indirekta uppdrag
för region Jönköpings län.
För ledamot med årsarvodering 50-85% utgår ingen ersättning för sammanträden,
såväl direkta som indirekta för region Jönköpings län, ej heller ersättning för
förlorad arbetsinkomst. Reseersättning utgår enligt reglemente.
För ledamot med årsarvodering 40-49% utgår ingen ersättning för sammanträden
med nämnden, beredning eller uppdrag kopplade till nämnduppdraget, ej heller
för förlorad arbetsinkomst. Reseersättning utgår enligt reglemente. Uppdrag
utanför nämndens ansvarsområden (gäller ej Regionfullmäktige) utgår
sammanträdesersättning enligt reglemente - dock ej förlorad arbetsinkomst.
För ledamot med årsarvode 3-39% utgår ingen ersättning för sammanträde med
nämnd, beredning eller överläggning med förvaltningsledning. För uppdrag
därutöver, inkl. regionfullmäktige, utgår sammanträdesersättning enligt
reglemente. Förlorad arbetsinkomst ersätts vid samtliga tillfällen. Reseersättning
enligt reglemente.
För ledamot i regionfullmäktige utgår ersättning med 2% förutom
sammanträdesersättning, förlorad arbetsinkomst och reseersättning enligt
reglemente.
För ersättare i regionfullmäktige, 1:e ersättare per valkrets samt för 2:e ersättare
om partiet har 5-8 ledamot i valkretsen samt 3:e ersättare om partiet har mer än 9
ledamot i valkretsen, utgår sammanträdesersättning, förlorad arbetsinkomst och
reseersättning enligt reglemente även om ersättare inte tjänstgör vid fullmäktiges
sammanträde.
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Sammanträden ersätts med 1,25 % av grundbeloppet. Kurs, konferens,
studiebesök och övriga sammanträden ersätts med 0,63 % av grundbeloppet. Vid
kurser och konferenser gäller alltid att respektive nämnd/styrelse ska ha beslutat
om deltagande. Detta gäller även vid konferenser i utlandet.
Förtroendevald som behöver resdag, för att delta i sammanträde påföljande dag,
får inget sammanträdesarvode för resdagen.
Sammanträde på distans är ej tillåtet. Vid överläggningar och avstämningar kan
deltagande på distans ersätta fysiskt möte. Dagarvode utgår med 0,63% av
grundbeloppet.
Endast ett sammanträdesarvode kan utgå per dag.

6. Förlorad arbetsinkomst
6.1 Allmänt
Förtroendevald som tagit ledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för Region
Jönköpings län har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt
nedanstående bestämmelser. Grunden för rätten till ersättning är att den
förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till ledigheten för politiskt
uppdrag i Region Jönköpings län.
Begränsningar
Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte förtroendevald som genomför
uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40 procent).
Varje ansökan om ersättning vid partiell ledighet för politiskt uppdrag i Region
Jönköpings län prövas av parlamentariska nämnden.
Högsta ersättning per dag är 1/165 x 8 av grundbeloppet (3568 kr) och dock högst
85% av grundbelopp per månad.
Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst upphör då den förtroendevalde fyllt i
32a§ LAS angiven ålder.
Kompletterande regler
Den förtroendevalde är skyldig att på begäran styrka den förlorade
arbetsinkomsten. I annat fall blir den förtroendevalde återbetalningsskyldig om
ersättning hunnit betalas ut.
Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt KL 4 kap § 11.
Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte.
Då förtroendevald begärt ledigt och förrättningen/sammanträdet blir inställd eller
flyttat med kort varsel (<14 dagar) utan att den förtroendevalde har möjlighet att
ta tillbaka sin ledighetsansökan äger då rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
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6.1.1 Anställda
För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta
av arbetsgivaren.
- FMR, Förtroendemannarutin i lönesystemet Heroma
Ersättning för förlorad arbetsinkomst som grundas på förinlämnade uppgifter om
månads- eller timlön betalas ut med belopp motsvarande heldag (max 8 timmar).
Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med
165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma.
Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag.
För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor
eller liknande.
Förtroendevalda som är anställda ska lämna in aktuella inkomstuppgifter i början
på varje mandatperiod och därefter då inkomsten ändras, eller på begäran. Vid
byte av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och
styrkta inkomstuppgifter kan inte ersättning betalas ut. Den förtroendevalde ska
använda Region Jönköpings läns blankett. Retroaktiv justering av belopp kan inte
ske
- Blankett ”Ersättning till förtroendevalda”
Begärs ersättning för del av arbetsdag (understigande 8 timmar) eller för
sammanträden som inte omfattas av FMR (ex. konferens, möte med övernattning)
lämnas separat reseräkning med styrkt intyg från arbetsgivaren alternativt
lönespecifikation där det faktiska lönebortfallet framgår för respektive dag.
Förinlämnade uppgifter gäller ej då reseräkning används.
Om förtroendevald med skiftgång/schemalagd arbetstid visar, med intyg från
arbetsgivaren, att arbetsinkomst förlorats med mer än 8 timmar utgår ersättning
även för denna tid. Vad gäller nattarbete ersätter Region Jönköpings län
inkomstförlust som uppstår i och med att förtroendevald måste avstå från att
arbeta natt före och/eller efter förrättning i Regionen.
Förtroendevald som är timavlönad kan inte göra anspråk på ersättning för förlorad
arbetsinkomst för arbetspass som inte bokats p.g.a. politiskt uppdrag. Endast
faktisk ekonomisk förlust vid schemalagd arbetstid eller i förväg inbokade
arbetspass medger rätt till ersättning.
Om en förtroendevald själv reglerar sin arbetstid/arbetsschema som anställd så att
uppdraget utförs på ledig tid och därför inte föranleder något löneavdrag, har inte
heller rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flexledighet, semester
m.m.) har man inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär
också att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, när man har
ett uppdrag i Regionen, inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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6.1.2 Egenföretagare
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. Även för egen
företagare gäller att grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde
faktiskt gör en inkomstförlust. Bedrivs företaget på annan tid så att inkomstförlust
ej uppstår, äger förtroendevald ej rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Schablon beräknas på 40% av 1/165 x 8 tim av grundbeloppet. ( 1427 kr / dag
eller 178 kr/tim)
- Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning enligt schablon ska
årligen i januari inkomma med ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Beslut gäller kalenderår om inte förändringar sker.
- Förtroendevald som är egen företagare och inte söker enligt schablon ska
inkomma med ansökan senast den 30 juni. Grund för beslut baseras på uppgifter
om överskott/inkomst av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst tom 30
juni nästkommande år.
Omräkning av årsinkomst till timlön sker genom att årsinkomsten divideras med
1980, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma.
Parlamentariska nämnden prövar rätten i varje enskild ansökan. Den
förtroendevalde ska använda Region Jönköpings läns blankett för ansökan.
Retroaktiv ersättning utbetalas ej och har ersättning begärts enligt schablonen kan
den förtroendevalde inte i efterhand begära högre ersättning.

6.1.3 Övriga
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-,
socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som
reduceras till följd av förtroendeuppdrag. I de fall den förtroendevalde har
arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår ersättning med
det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt
belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För
Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående
sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde.
Det är inte möjligt att begära förlorad arbetsinkomst från annat politiskt uppdrag.
Kommentarer
Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till KL förstås uppdrag med en
tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24-25 (om
de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera
deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den sammanlagda
tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa förtroendevalda inte
ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad ska förstås sammanlagd
fast tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den förtroendevaldes procentuella årsarvoden
för olika uppdrag inom Region Jönköpings län läggs samman.
VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då uppvisa inkomstuppgift från
företaget.
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I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD
tillika är huvudägare och att bolaget endast har ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av
parlamentariska nämnden.

6.2 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för
Regionen i så stor omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda
semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade semesterförmånen.
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön
från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån för tid
då man är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och
generell tjänstledighet.
För ersättning krävs begäran från den förtroendevalde samt intyg från
arbetsgivaren som styrker storleken av den förlorade förmånen.

7 Kostnadsersättningar
7.1 Barntillsyn
Kostnader för barntillsyn (för barn under 12 år) som uppkommer under tid som
den förtroendevalde fullgör sitt uppdrag har rätt till ersättning. Detta gäller dock
inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på 40% eller mer. Ersättning utgår
inte till familjemedlemmar som svarar för barnpassning, om vårdnadsbidrag
utbetalas och inte heller för tid då ordinarie barnomsorg hade kunnat utnyttjas.
Ersättningen gäller oavsett om enskild person med A-skatt, företag eller enskild
med F-skattesedel anlitas.
Ett schablonbelopp – oberoende av antal barn – utges med 0,15% av
grundbeloppet per timma efter det att kostnaden uppstått och endast i samband
med att sammanträdesarvode betalas ut.
Yrkande om ersättning görs på blankett ”Ersättning till Förtroendevalda” under
”Övriga ersättningar”. Notera under ”Anmärkning” att begäran avser barntillsyn.
Ersättningen är skattepliktig.

7.2 Kostnadsersättning för vård av person med
funktionsnedsättning
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn
av person med funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning utgår inte för vård eller tillsyn utförd av familjemedlem. Ersättning
enligt punkt 7.1
7.1-7.2 gäller ej förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del
av heltid.

8. Utbetalning
Arvode och andra kostnadsersättningar utbetalas den 27:e i månaden. Närmare
information finns under fliken Regionfullmäktige på regionens intranät. Begäran
om ersättning ska inlämnas månaden efter att förrättningen har ägt rum, eller
snarast efter att eventuella intyg/bilagor finns tillgängliga. Begäran om ersättning
som härrör sig till mer än ett år tillbaka i tiden ersätts ej.
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9. Försäkringar
TFA-KL – I uppdrag på 40% eller mer omfattas man av trygghetsförsäkring vid
arbetsskada.
I samband med förrättning omfattas samtliga förtroendevalda.
GL-F - tjänstegrupplivförsäkring för förtroendevalda på heltid. Finns
motsvarande försäkring hos annan uppdragsgivare eller arbetsgivare utgår
ersättning enbart från en försäkring.
Tjänstereseförsäkring – Försäkringar omfattar: Resgods – allrisk,
Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Överfallsförsäkring samt Ersättning
för kostnader vid sjukdom och olycksfall

10. Pension, avgångsersättning, livränta,
omställning m. m.
De förtroendevaldas pensions- och avgångsförmåner regleras i särskilt reglemente
som har antagits av regionfullmäktige, enligt rekommendation av Sveriges
kommuner och landsting, SKL.
Förtroendevald som under tiden 2003 – 2014 innehaft uppdrag på 40% eller mer
tillhör pensionsreglemente PBF. Övriga förtroendevalda tillhör pensions- och
omställningsreglemente OPF-KL.

10.1 PBF
Enligt PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda) från 1 januari 2003 har förtroendevald med årsarvoden på
betydande del av heltid (40 % eller mer) och som fyllt 50 år rätt till
visstidspension när uppdraget upphör.
Vid tillämpningen av dessa regler undantas 2 prisbasbelopp från
inkomstsamordningen, vilket innebär att en förtroendevald har rätt att utan avdrag
på pensionen få ersättning/lön från regionen, kommun, privat arbetsgivare eller
eget företag med upp till 2 prisbasbelopp per år.
Förtroendevald som avgår från sitt uppdrag före 50 års ålder kan ha rätt till
avgångsersättning och livränta efter 65 års ålder.
Den förtroendevalde måste ansöka om att få visstidspension, avgångsersättning
och livränta utbetald. Ansökan kan göras tidigast 4 månader före pensionstillfället
eller senast inom 2 år från pensionstillfället.
För fullständiga villkor se antaget pensionsreglemente.

10.2 OPF-KL
Förtroendevald som tillhör reglemente OPF har om man innehar ett uppdrag på
heltid eller betydande del av heltid (40%) och lämnar sitt uppdrag efter minst ett
år rätt till ekonomiskt omställningsstöd. Lämnar den förtroendevalde uppdraget
efter minst fyra år har han/hon dessutom rätt till aktiva omställningsinsatser.
Den förtroendevalde måste ansöka om omställningsstöd till parlamentariska
nämnden.
Pensionsförmånerna omfattar avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension,
efterlevandeskydd och familjeskydd.
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Avsättning sker till avgiftsbestämd pension oavsett nivå på uppdraget.
Pensionsgrundande inkomst utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i uppdraget utgivna kontanta ersättningar. I
underlaget ska inte ingå det som betalas ut som ekonomisk ersättning för förlorad
arbetsinkomst och inte heller traktamente och kostnadsersättningar.
Pensionskompensation för förlorad arbetsinkomst enligt kommunalagen ersätts
enligt särskilt regelverk (se nedan).
Pensionsavgiften är 4,5% på ersättningar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.
På ersättningar där utöver är nivån 30% intill dess att den förtroendevalde har
uppnått avgångsskyldighet enligt 32a § LAS, fn 67 år. Därefter är avgiften 4,5%
på hela den pensionsgrundande inkomsten.
Pensionsavgiften avsätts senast 31 mars följande år till en pensionsbehållning.
Understiger beloppet 1,5 % av årets inkomstbasbelopp utbetalas avgiften kontant.
Utbetalning av pensionsbehållningen sker efter ansökan från den förtroendevalde
och tidigast från den tidpunkt Allmän pension kan utbetalas.
Tolkning av reglemente och beslut om enskild förtroendevalds pension fattas av
parlamentariska nämnden.
För fullständiga villkor se antaget pensionsreglemente.

10.3 Kompensation för förlust av tjänstepension enligt
Kommunallagen
Regionen betalar kontant ut 4,5% av summan av den förtroendevaldes
ersättningar för förlorad arbetsinkomst på grund av förtroendeuppdraget. Grunden
för rätten till ersättning är att den förtroendevalde i sin anställning fått en lägre
pensionsavsättning. Avtalstillhörighet och förlust skall styrkas av ordinarie
arbetsgivare inför varje mandatperiod och vid förändring på anvisad blankett.
Förtroendevald som är egen företagare eller fri yrkesutövare och som på ett
godtagbart sätt kan styrka att pensionsförlust till tjänstepension gjorts (ex.
pensionsutredning, intyg från pensionskassa) skall erhålla kompensation
förförlusten genom utbetalning direkt till den förtroendevalde. Yrkande om
ersättning skall framställas i samband med pensionering eller senast två år
därefter.
Vad gäller ersättning för förlorade tjänstepensionsförmåner i övrigt prövar
parlamentariska nämnden frågan i varje enskilt fall.

11. Reseersättningar, traktamente och övriga
förmåner
Enligt arvodesreglerna sker utbetalning av ersättningar på grundval av
undertecknad reseräkning alternativt ersätts resa via FMR närvarolista på
regionens egna möten och genom att i förväg lämna in intyg över färdsträcka.
Reseersättning beviljas för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller
mellan tjänsteställe och förrättningsställe. För förtroendevald med kontor i
regionkansliet utgör kansliområdet tjänsteställe. Ersättning utges ej för resor från
bostad till tjänsteställe. För övriga förtroendevalda räknas ordinarie bostad som
tjänsteställe.
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Ersättning utbetalas enligt gällande kollektivavtal för anställda, BIA och TRAKT
T.
Heltidsarvoderat regionråd åläggs att använda förmånsbil. (Gäller ej
deltidsarvoderat regionråd).
För samtliga förtroendevalda ska skatteavdrag för kostförmån göras vid alla
tillfällen där gemensam lunch och/eller middag betalas av regionen. Avdraget
gäller oavsett deltagande i lunchen/middag.
Beslut om vilka tekniska hjälpmedel som förtroendevald behöver, för att fullgöra
sitt uppdrag, fattas av regionstyrelsen.
Övriga reseutlägg i samband med förrättning (parkering, bussbiljett, tågbiljett) ska
styrkas med kvitto/biljett.
Kommentar:
Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer för resor och möten, bör förtroendevalda
i möjligaste mån använda sig av kollektiva transportmedel vid tjänsteresor.
Förtroendevalda har också möjlighet att boka de poolbilar, kanslicyklar och
värdekort för länstrafiken som finns att tillgå.
Vid möten kan användandet av teknik såsom videokonferenser eller liknande
användas då det är möjligt.
Undantag för kvitto gäller för resor betalda med Jönköpings länstrafiks
värdekort. Dessa utlägg kan redovisas och ersättas utan kvitto. Ersättningen
motsvarar värdeminskningen på kortet (ej ordinarie biljettpris). Kvitto kan
begäras av chaufför/konduktör
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Bilaga 1

Arvodering av uppdrag
Regionkommunen har 6 heltidsarvoderade regionråd varav 4 tillsätts av
majoriteten och 2 av oppositionen. Väljs av regionfullmäktige.
Parti som ej erhåller heltidsarvoderat regionråd erhåller ersättning enligt följande
till ett deltidsarvoderat regionråd/parti:
 Parti med < 4 mandat erhåller 50% av grundbelopp
 Parti med 5-6 mandat erhåller 55% av grundbelopp
 Parti med 7 eller fler mandat gäller 60% av grundbelopp.
Deltidsarvoderat regionråd väljs av Regionfullmäktige.
Politisk sekreterare ersätts med 50% av grundbelopp motsvarande 100% arbetstid
(40 tim/vecka)
Arvodering av uppdrag sker i relation till ett månatligt grundbelopp och ska
årligen 1 januari justeras utifrån snittlöneökning för anställda i Region Jönköpings
län (särskilda satsningar ej inkl.). Parlamentariska nämnden fastställer
grundbeloppet. Regionråd som är Regionstyrelsens ordförande 110 %, övriga
heltidsarvoderade regionråd 100 %.
Ledamot med sammanlagda arvoderade uppdrag på 40% eller mer har skyldighet
att vid varje ny mandatperiod och när förändringar sker lämna uppgifter om
arvoderade sidouppdrag utanför regionens egen verksamhet. Anmälan görs till
den Parlamentariska nämnden på särskild blankett.
Den procentuella beräkningen avser arvodering, ej arbetstid. Arbetstiden är
oreglerad, så kallad förtroendearbetstid.

Nämnd/ Uppdrag
Regionfullmäktige
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter
Regionstyrelsen
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Regionstyrelsen AU
Ledamot
Upphandlingsdelegation
Ordförande
Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel
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% Antal ledamöter och ersättare
samt kommentarer
81 ledamöter + ersättare
20
10
10
2 Utgår till ledamöter med uppdrag
understigande 40%
15 ledamöter och 15 ersättare*
110 Regionråd
100 Regionråd
100 Regionråd
5 ledamöter + 5 ersättare
10 Gäller ej för heltidsarvoderat
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5 ledamöter
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Personaldelegation
Ordförande
Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Nämnd för Trafik,
infrastruktur och miljö
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Nämnd för Arbetsmarknad,
näringsliv, attraktivitet
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Revisorer
Valberedning
Ordförande
Vice ordförande
Parlamentarisk nämnd
Ordförande
Vice ordförande
Patientnämnd
Ordförande

15(19)

5 ledamöter
Heltidsarvoderat regionråd
15 ledamöter och 15 ersättare*
100 Regionråd
40 Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
40 regionråd+10%
Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
regionråd+10%
15 ledamöter och 15 ersättare*
100 Regionråd
40 Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
40 regionråd+10%
Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
regionråd+10%
15 ledamöter och 15 ersättare*
100 Regionråd
40 Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
40 regionråd+10%
Regionråd eller 40% av
grundbelopp. För deltidsarvoderat
regionråd+10%
Minst en ledamot per parti, dock
15 max xx
13
10
Minst en ledamot och en ersättare
0 per parti, dock max xx
0
Minst en ledamot och en ersättare
8 per parti, dock max xx
4
5 ledamöter och 5 ersättare
15
10

Vice ordförande
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Sammanträdesarvode
 Sammanträden ersätts med 1,25% av grundbeloppet.
 Kurs, konferens, studiebesök och övriga sammanträden ersätts med 0,63 %
av grundbeloppet.
Sammanträdesarvode utgår till 1:e ersättare i styrelse/nämnder, där sådana utsetts.
*För de partier med tre eller fler mandat i styrelse/nämnd utgår
sammanträdesarvodering till ytterligare en ersättare.
Ersättning utgår till icke tjänstgörande ersättare med rätt till sammanträdesarvode,
reseersättning samt förlorad arbetsförtjänst vid regionfullmäktiges sammanträden
enligt följande regel för varje parti:
 1:e ersättare vid < 4 mandat/valkrets
 2:e ersättare vid 5-8 mandat/valkrets
 3:e ersättare vid 9 mandat eller fler per valkrets
Ersättning utgår till fast ersättare i nämndernas presidier för FS, TIM och ANA
vid ordinarie presidieledamots frånvaro.
Tabell: Sammanträdesarvode –begränsning
Ledamot
Begränsning i
sammanträdesarvodesersättning
Med årsarvode
100%
För ledamot med arvodering 100 %
(heltids regionråd) utgår ingen extra
ersättning, (undantaget reseersättning)
gäller såväl direkta som indirekta
uppdrag för region Jönköpings län.
Med årsarvode
50-85% För ledamot med årsarvodering 50-85%
utgår ingen ersättning för
sammanträden, såväl direkta som
indirekta för region Jönköpings län, ej
heller ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Reseersättning utgår
enligt reglemente.
Med årsarvode
40-49% För ledamot med årsarvdering 40-49%
utgår ingen ersättning för
sammanträden med nämnden,
beredning eller uppdrag kopplade till
nämnduppdraget, ej heller för förlorad
arbetsinkomst. Reseersättning utgår
enligt reglemente. Uppdrag utanför
nämndens ansvarsområden (gäller ej
Regionfullmäktige) utgår
sammanträdesersättning enligt
reglemente - dock ej förlorad
arbetsinkomst.
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För ledamot med årsarvode 3-39%
utgår ingen ersättning för sammanträde
med nämnd, beredning eller
överläggning med förvaltningsledning.
För uppdrag därutöver, inkl.
regionfullmäktige, utgår
sammanträdesersättning enligt
reglemente. Förlorad arbetsinkomst
ersätts vid samtliga tillfällen.
Reseersättning enligt reglemente.
För ledamot i regionfullmäktige utgår
ersättning med 2% förutom
sammanträdesersättning, förlorad
arbetsinkomst och reseersättning enligt
reglemente.
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Bilaga 2

Regler för politiska sekreterare i
Region Jönköpings län
Allmänt
Enligt Kommunallagen, 4 kap 33-34§ får kommuner och landsting anställa
politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Uttrycket
”biträda” innebär en markering att de politiska sekreterarna ska ses som en
kompletterande resurs för de förtroendevalda. Syftet med rollen är främst att
avlasta Region- och Deltidsarvoderat regionråd en del av deras politiska arbete
och ge partigruppen ett administrativt stöd.

Anställningsvillkor
Koppling till förtroendeuppdraget medför att de politiska sekreterarna inte får
anställas för längre tid än som motsvarar mandatperioden dvs inte för längre tid än
till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.
Varaktigheten kan i övrigt bestämmas fritt.
Lagen om anställningsskydd tillämpas inte på politiska sekreterare. En politisk
sekreterare har samma rätt till ledighet från ordinarie anställning som
förtroendevalda.
- Visstidsanställning, dock som längst till mandatperiodens utgång
- Arbetstid snitt 40 tim./vecka vid heltids anställning
- Förtroendearbetstid, kan innebära kväll- och helgtjänst. Disponerar sin arbetstid
på det sätt som arbetsuppgifterna kräver och bär själv ansvaret för att hitta en
rimlig balans mellan arbetstiden och fritiden. Det är möjligt att ta ut några hela
dagar under ett år, när verksamheten så tillåter. Lediga dagar tas ut i samråd med
ansvarig arbetsledare.
- Ansvarig för anställningen är kanslidirektören
- Arbetsledare och uppdragsgivare är respektive partis råd eller annan av partiet
utsedd arbetsledare.
- Respektive parti ansvarar för rekrytering, liksom upprättande av
arbetsbeskrivning

Utrustning
Arbetsplats ska finnas att tillgå, tekniskt utrustad med dator, telefon och läsplatta.

Ersättning
Ersättning vid heltids anställning motsvarar 50% av ett politiskt grundarvode. Vid
deltidsanställning utgår ersättning motsvarande anställningen tjänstgöringsgrad.
Resor i tjänsten ersätts enligt gällande kollektivavtal för anställda (Arvodesregler
11, Reseersättningar, traktamenten och övriga förmåner).
Ej rätt till övertidsersättning eller ersättning för färdtid.
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Frånvaro
Ledighet och ersättningar vid frånvaro (sjuk, föräldraledighet, semester) ersätts
enligt Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län
(Arvodesregler 4.1-4.3, så som uppdrag 40% eller mer).

Pension och försäkring
Politisk sekreterare omfattas av samma regelverk för pension och försäkring som
för förtroendevalda i Region Jönköpings län (Arvodesregler 9 försäkring, 10.2
pension). Omfattas ej av omställning enligt OPF-KL.
Pension – OPF-KL
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda – TFA-KL
Dödsfallsförsäkring – GL-F

Uppsägning
Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida är en månad. Uppsägning från
arbetsgivaren kan ske utan angivande skäl. Uppsägningen ska ske skriftligen och
undertecknas av vederbörande partis råd (eller den som parti anmäler som
arbetsledare) samt kanslidirektör. Den politiske sekreteraren kan arbetsfrias under
uppsägningstiden.
Uppsägningstiden för den politiske sekreteraren är tre månader om anställningen
planerat vara mer än ett år. Avser det en anställning kortare tid än ett år är
uppsägningstiden en månad.

Omfattning av tjänsteutrymme
< 5 mandat – 0,5 tjänst
6-10 mandat – 1,0 tjänst
11-15 mandat – 1,5 tjänst
> 16 mandat – 2,0 tjänst
Sysselsättningsgraden baseras på det antal mandat som respektive parti erhållit i
valet till kommunfullmäktige. Om en ledamot byter parti eller blir partilös, eller
om ett partis alla mandat inte är tillsatta fullt ut, ska sysselsättningsgraden ändå
beräknas utifrån antalet mandat partiet tilldelats i valet till kommunfullmäktige.
Det innebär att kvot inte kan gå över till annat parti.
Ett partis totala sysselsättningsgrad för politisk sekreterare kan delas upp mellan
flera personer. En politisk sekreterare kan dock inte ha en lägre
sysselsättningsgrad än 50 % eller en högre sysselsättningsgrad än 100 %. För
varje heltidstjänst utrustas en arbetsplats.
Det finns inget direkt hinder för att kombinera tjänst som politisk sekreterare och
uppdrag som förtroendevald. Det är dock inte tillåtet att råd för partigrupp i
regionfullmäktige innehar tjänst som politisk sekreterare.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

2018-06-25, kl 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 130

Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda – OPF-KL
Diarienummer: RJL 2018/1308
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna omställningsstöd och pension för
förtroendevalda sidan 1-9 i enlighet med föreliggande
förslag.
Reservationer
Sibylla Jämting reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Förslag till riktinlje avseende omställningsstöd enligt OPF-KL för
förtroendevalda i Region Jönköpins län har tagits fram av
parlamentariska nämnden för beslut av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag samt förslag till riktlinje från
parlamentariska nämnden 2018-05-28
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting yrkar att omställningsstödet enbart utges under
2 år, samt att det kan utges som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 63 år.
Beslutsgång
Arbetsutskottet beslutar föreslå regionstyrelsen godkänna
parlamentariska nämndens förslag och avslå yrkanden enligt
ovan.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-06-25, kl 09:00-14:40

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid:

2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats:

Regionens hus sal A

§32

Omställningsstöd och pension för
förtroendevalda – OPF-KL
Diarienummer: RJL 2018/1308
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa omställningsstöd och pension för
förtroendevalda sidan 1-9 i enlighet med föreliggande
förslag.
Parlamentariska nämnden beslutar
 Godkänna bilaga 1-2, sidan 10-13 i enlighet med
föreliggande förslag.
 Att tillämpning enligt bilaga 2 gäller även för innevarande
mandatperiod.
Sammanfattning
Förslag till riktlinje avseende omställningsstöd enligt OP-KL för
förtroendevalda i Region Jönköpings län har tagits fram för beslut
av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Riktlinjer för omställningsstöd enligt OPF-KL för
förtroendevalda i Region Jönköpings län.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Tommy Bernevång-Forsberg
Ordförande

Samuel Godrén

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid:
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-05-28 kl.09.30-12.45

RIKTLINJE

1(13)
RJL 2018/1308

Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL)
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§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ............8
§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.........................................................................................................8
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Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda
§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1
§ kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt
minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som
enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser.
Parlamentariska nämnden utgör pensionsmyndighet i Region Jönköpings län.
§ 2 Stöd för återgång till arbete
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så
önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald
lämnat sitt (sina) uppdrag.
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes
omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt
verkar för att få ett nytt arbete.
Omställningsstöd för förtroendevalda
Bilaga 2 – Riktlinjer för omställning enl. OPF-KL för förtroendevalda i Region
Jönköpings län
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år
när han eller hon lämnar sitt uppdrag.
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande
utbildning.
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Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt
mellan olika individer.
4 Ekonomiskt omställningsstöd
Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren
och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på
den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen som
längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
Försäkran om egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning samt uppgift om
eventuell inkomst inlämnas i samband med ansökan, därefter vid förändring eller
på begäran.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på
nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos
kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller
regeringen.
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan
utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde fyller 65 år.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes
årsarvode året innan avgångstidpunkten.
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.
Försäkran om egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning samt uppgift om
eventuell inkomst inlämnas med ansökan, därefter vid förändring eller på
begäran.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
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procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i
Riksdagen eller regeringen.
§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar.
§ 7 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.
Samordning enl §§4 och 5 med förvärvsinkomst och arvode till förtroendevald
från annat politiskt uppdrag.
§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit
emot sådan ansökan.
§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt
omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på
annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

0.4
95095

RIKTLINJE

5(13)

Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67
års ålder.
Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt
till egenpension om ansökan härom ingivits.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och
fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas
motiverade.
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som
enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa
pensionsbestämmelserna.
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c. efterlevandeskydd
d. familjeskydd
§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i
pensionsbestämmelserna.
§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill
säga med minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten
även det avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med
sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning
samt när han eller hon är ledig enligt föräldraledighetslagen.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
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semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.
§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och
med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32
a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den
pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och
som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid
då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året
före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av
samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp
direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.
Låg pensionsavgift som understiger 200 kronor utbetalas ej.
§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den
förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av
de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller
landsting/region.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.
§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning
av pensionsavgift.
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6,
sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän
pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och fullmäktige.
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Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad tre
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.
Skriftlig ansökan om uttag av pensionsbehållningen sker till x senast tre (3)
månader före uttag.
Understiger värdet av pensionsbehållningen 150% av inkomstbasbeloppet året
före utbetalning utbetalas den avgiftsbestämda ålderspensionen som en
engångsersättning.
§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär
för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift.
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen
ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.
§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 §
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt
§ 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljades.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt
AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut,
dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken lämnas.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för
utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.
Vid ansökan om ersättning bifogas kopia på beslutet om sjukersättning från
Försäkringskassan. Den förtroendevalde ansvarar sedan för att meddela om
förändring sker av sjukersättningen.
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§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn
vid förtroendevalds dödsfall.
Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under max fem år.
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att
ålderspensionen börjat utbetalas.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan förmånsberättigade barn.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.
Understiger värdet av pensionsbehållningen 150% av inkomstbasbeloppet året
före utbetalning utbetalas Efterlevandeskyddet till efterlevande som en
engångsersättning. Efterlevandeskyddet ska vara möjligt att välja bort i samband
med uttag.
§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att
pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)
§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18,
19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.
§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.
§ 15 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.
§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd
och familjeskydd
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Skriftlig ansökan om utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och
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familjeskydd enl §10-12 görs till Parlamentariska nämnden. Vid sent inkommen
ansökan kan ansökan om ersättning göras max sex (6) månader retroaktivt.
§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension,
efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.
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Bilaga 1
1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § kommunallagen
Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande
församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag
(2006:369).
2. Heltid och betydande del av heltid
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid.
Vad som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40
%, motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara
en lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om
visstidspension).
3. Efterskydd
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Då sjukpension beviljas under efterskyddstid ska pensionsavgift fortsätta att
betalas efter avgången och under tid med sjukpension.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder
en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
4. Pensionsbehållning
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av
inkomstbasbeloppet (IBB).
Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som
berör pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från
nedanstående normer.
Normer
Innan pension betalas ut
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1)
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid
utgången av kalenderåret (t+1).
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel
av det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader
under kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut.
Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den
då pensionsbehållningen börjar betalas ut.
Då pension betalas ut
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Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande
IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas
ut.
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Bilaga 2
Riktlinjer för omställningsstöd enl OPF-KL för förtroendevalda i
Region Jönköpings län
Omställningsstöd
För att underlätta övergången till arbetslivet kan förtroendevalda, som haft ett
uppdrag på minst 40 procent, få ett tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd.
Omställningsstödet kan kombineras med aktiva omställningsinsatser i syfte att
underlätta övergången till arbetslivet. Det förutsätts att den förtroendevalde aktivt
verkar för att hitta annan försörjning.
Aktiva omställningsinsatser
Förtroendevalda som haft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra års
sammanhängande uppdragstid har rätt till aktiva omställningsinsatser om dessa
bedöms nödvändiga för att kunna återgå till förvärvsarbete. Personen får dock inte
ha fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag.
De aktiva omställningsinsatserna ska hjälpa individen till en ny försörjning och
det förutsätts att den enskilde deltar på ett engagerat och aktivt sätt i insatserna.
Exempel på aktiva åtgärder kan vara:
 rådgivning och vägledning
 kompletterande studiestöd
 kostnader för viss kortare utbildning eller praktik
 finansiering av kurslitteratur
 hjälp att starta eget företag
Eftersom alla individer har olika förutsättningar måste Parlamentariska nämnden i
varje enskilt fall fatta beslut om insatsernas innehåll och kostnaden för dessa. Det
innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll därmed kan skilja sig
åt mellan olika personer. Som vägledning vid bedömning, se regelverk gällande
för anställda.
Omställningsinsatserna ska påbörjas i direkt anslutning till att uppdraget som
förtroendevald upphör. Rätten till aktiva omställningsinsatser upphör om personen
hittar annan försörjning än A-kassa.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

0.4
95095
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Ekonomiskt omställningsstöd
Förtroendevalda som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst ett års sammanhängande
uppdragstid kan få ekonomiskt omställningsstöd. För varje helt år i uppdraget
utbetalas ekonomiskt omställningsstöd i tre månader. Det ekonomiska
omställningsstödet utbetalas under högst tre år. År två och tre samordnas med
annan försörjning.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förtroendevalda som har fyllt 61 år kan få förlängt ekonomiskt omställningsstöd
ett år i taget till och med kalendermånaden innan han eller hon fyller 65 år. Den
förtroendevalde ska ha haft uppdrag på minst 40 procent under åtta års
sammanhängande tid och dessutom tidigare fått ekonomiskt omställningsstöd.
Den som önskar få förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska ansöka om detta
senast två månader före det ekonomiska omställningsstödet upphör. Ansökan görs
för ett år i taget.
Ansökan
Ansökan om aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd ska
göras skriftligt till Parlamentariska nämnden inför avgången, dock senast tre
månader efter avslutat uppdrag. Ansökan om Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd görs inför att den ekonomiska ersättningen ska upphöra, dock
senast tre månader efter att ersättningen upphört. Därefter sker ansökan årsvis.
Underlag som styrker att personen är inskriven hos arbetsförmedlingen bifogas
ansökan.
Beslut
Parlamentariska nämnden fattar beslut kring omställningsstöd.
Uppgiftsskyldighet
Skyldighet att lämna korrekta uppgifter och regler för återbetalning återfinns i
OPF-KL:s bestämmelser om omställningsstöd §9.
Den som uppbär ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt
omställningsstöd har skyldighet att meddela Region Jönköpings län förändring
som kan påverka beräkning av ersättningen. Region Jönköpings län kan begära
underlag för beräkning även under utbetalningstid.
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Kapitel
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Dokument ID
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Underlag till förtroendevalds ansökan gällande omställningsåtgärder
Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Nuvarande uppdrag
Styrelse/Nämnd

Fr o m – T o m

Ansökan avser
□ Aktiv omställningsstöd
□ Ekonomiskt omställningsstöd
□ Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Jag kommer att ha förvärvsinkomst
□ Nej
□ Ja (inkomstuppgift bifogas ansökan)
Jag kommer att ha annat politiskt uppdrag
□ Nej
□ Ja, Omfattning: ____________% hos ____________________________________________
Övrigt
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RJL 2017/2564

Regionstyrelsen

Regional transportplan för Jönköpings
län 2018-2029
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 föreslår regionfullmäktige godkänna föreliggande förslag till Regional
transportplan för Jönköpings län 2018-2029.

Sammanfattning
I mars 2017 fick Region Jönköpings län i uppdrag av regeringen att ta
fram förslag till en regional transportplan för Jönköpings län för perioden 20182029. Planen har varit på remiss i länet och i juni 2018 togs beslut för den
nationella transportinfrastrukturplanen 2018-2029. Den ekonomiska ramen uppgår
till 1,38 miljarder kronor.

Information i ärendet
I mars 2017 fick Region Jönköpings län i uppdrag av regeringen att ta
fram förslag till en regional transportplan för Jönköpings län för perioden 20182029. Den regionala transportplanen har varit ute på remiss och är nu klar för
beslut.
Planeringsramen för Jönköpings län för perioden 2018–2029 uppgår till cirka 1,38
miljarder kronor. Omkring 520 miljoner kronor eller 38 procent avsätts
för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i nationell plan, drygs 280 miljoner
kronor eller 21 procent avsätts för större väginvesteringar, 240 miljoner kronor
eller 17 procent avsätts för gång- och cykelåtgärder, 161 miljoner kronor satsas på
trafiksäkerhet och framkomlighet kronor och 120 miljoner kronor avsätts för
kollektivtrafikåtgärder. 53 miljoner kronor avsätts till bidrag i form av driftbidrag
till flygplats och investeringsbidrag till enskilda vägar.
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Förord
Genom regionbildningen under 2015 fick Region Jönköpings län ansvaret
för regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna i Jönköpings län, vilket
innefattar den regionala transportplanen. Detta är Region Jönköpings läns
första transportplan.
Infrastrukturen: vägar och järnväg, är det som vi alla ser och använder
dagligen. Vi promenerar på den lokala gatan eller kör bil längs grusvägen,
den är grunden för att vårt livspussel ska fungera. Infrastrukturen är inget
vi tänker så mycket på. Det är först när tåget inte kommer eller när vägen
är avstängd som vi märker hur viktig den är för oss och det är precis så det
ska vara. Vi ska inte märka av infrastrukturen, den ska bara finnas där. För
infrastrukturen har inget egenvärde, utan är grunden för regional och
nationell utvecklig genom att möjliggöra för varor att transporteras och för
människor att förflytta sig till arbete, studier, service, fritidsaktiviteter med
mera.
För att vi inte ska märka av infrastrukturen måste den ständigt förändras
och förnyas i takt med att nya behov och krav uppkommer. Trenden som
visar på både ökade resor och transporter ställer högre krav på
infrastrukturens kapacitet och funktionalitet. Infrastrukturen blir ett medel
för att balansera en anpassning till uppkomna eller förväntade behov
gentemot politiska styrmedel och krav på ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Det bör därför vara av nationellt intresse att Region
Jönköpings län får tillräckliga medel till den regionala transportplanen, så
att länet kan fortsätta utvecklas och bidra till landets tillväxt.
Framtagandet av den regionala transportplanen har även denna period
präglats av ett högt tempo. Regeringens infrastrukturproposition
beslutades i december 2016, men direktiv offentliggjordes först tre månare
senare i mars 2017. Processen för den regionala planen sker parallellt med
framtagandet av den nationella planen, detta för att underlätta
diskussionerna kring åtgärderna i länet då en del av medlen i den regionala
planen går till samfinansiering av järnvägsåtgärder i den nationella planen.
I Jönköpings län har diskussionen kretsat kring behovet av satsningar på
de regionala järnvägarna för att ytterligare kunna utveckla länets tågtrafik.
Grunden till den regionala transportplanen är väl förankrad genom att
prioriteringar i tidigare plan står fast. Den regionala transportplanen för
Jönköpings län 2018–2029 kan ses som en utveckling av den tidigare
lagda planen för att anpassa länets infrastruktur till framtidens krav och
behov.

Rune Backlund
Ordförande
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län
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Sammanfattning
Planeringsramen för Jönköpings län för perioden 2018–2029 uppgår till
cirka 1,38 miljarder kronor. Omkring 520 miljoner kronor eller 38 procent
avsätts för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i nationell plan,
knappt 320 miljoner kronor eller 23 procent avsätts för större
väginvesteringar, 240 miljoner kronor eller 17 procent avsätts för gångoch cykelåtgärder, 127 miljoner kronor satsas på trafiksäkerhet och
framkomlighet och 120 miljoner kronor avsätts för kollektivtrafikåtgärder.
53 miljoner kronor avsätts till bidrag i form av driftbidrag till flygplats och
investeringsbidrag till enskilda vägar.

Figur 1. Fördelning av medel mellan de olika åtgärderna för perioden 2018-2029.

Satsningar på infrastruktur är avgörande för hållbar tillväxt och utveckling
både för Sverige, för länet och för kommunerna. Stora satsningar har
genomförts under den förra planperioden, men endast en bråkdel av det
totala behovet och bristerna kan åtgärdas. Medlen i den regionala planen
är begränsade, vilket innebär att på en stor del av länets vägar genomförs
inte några åtgärder. På de funktionella stråken kommer det fortfarande
finns långa sträckor med bristande standard. En upprustning av
järnvägsnätet kommer att ske, vilket ökar både standard och kapacitet.
Satsning på cykelvägar och prioriterade stråk för cykling förväntas ge ökat
cyklande med både traditionell cykel och elcykel. Den ökande
populariteten för elcyklar förväntas öka efterfrågan på längre stråk.
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Inledning
Att ett välutbyggt och fungerande transportsystem är en grundförutsättning
för ett modernt samhälle är en självklarhet. Detta kan tydlig utläsas i målet
för den svenska transportpolitiken: att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och
näringsliv i hela landet.
Det övergripande målet specificeras i två jämbördiga delmål.
Transportsystemets funktion beskrivs i funktionsmålet som handlar om
att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt måste detta balanseras
genom att beakta de negativa konsekvenserna som resor och transporter
kan medföra. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Det är
viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till
att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att nå
miljökvalitetsmålen och till ökad hälsa.
På regional och lokal nivå är tillgängligheten i transportsystemet en viktig
faktor för tillväxt och utveckling. Transportsystemet skapar tillgänglighet
genom att överbrygga de geografiska avstånden, vilket innebär att
människor och företag kommer närmare varandra. Ju fler potentiella
arbetsgivare en person har att välja på och ju fler möjliga arbetstagare ett
företag har att välja på, desto större chans till en bra matchning på
arbetsmarknaden. För företagen är det avgörande att ha en god
tillgänglighet till sina leverantörer och kunder både för transporter och
personliga kontakter.
Möjligheten att kunna påverka infrastruktursatsningar och
transportsystemets utveckling är med andra ord en möjlighet att påverka
och skapa utveckling och tillväxt.
Genom att ansvaret för planeringen av infrastrukturåtgärder är uppdelat på
nationell och regional plan, innebär det att länen i respektive regional plan
har möjlighet att utifrån givna anvisningar ge planen en regional prägel
och prioritera den typ av åtgärder som bedöms göra störst nytta i det
enskilda länet.
För Region Jönköpings län är detta en betydelsefull möjlighet att påverka
utvecklingen i länet i önskvärd riktning samt att skapa tillväxt och
utveckling på ett ansvarsfullt sätt. Åtgärderna i planen syftar bland annat
till att skapa funktionella stråk för att möjliggöra pendling till studier och
arbete både inom länet och till orter utanför länet samt att skapa
förutsättningar för att utveckla näringslivet.
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Bakgrund
I Region Jönköpings läns utvecklingsansvar ingår att upprätta en länsplan
för regional transportinfrastruktur för Jönköpings län, som ibland även
kallas regional transportplan. Den förra länsplanen för perioden 2014–
2025 togs fram av Regionförbundet i Jönköpings län.Den 1 januari 2015
bildades Region Jönköpings län och ansvaret för länsplanen gick därmed
över till regionen.
Åtgärder inom den statliga transportinfrastrukturen planeras långsiktigt
och omfattar tolv år. Denna plan ersätter länsplanen för 2014–2025. I
slutet av mars 2017 gav regeringen länsplaneupprättarna uppdraget att
upprätta förslag till länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen
för perioden 2018–2029. De åtgärder som prioriteras ska beskrivas utifrån
hur de bidrar till att de transportpolitiska målen samt hur de jämbördiga
funktions- och hänsynsmålen nås. Prioriteringarna i förslaget bör även ta
hänsyn till möjligheten att möta behovet av ökat bostadsbyggande där så
är möjligt. Åtgärderna ska därmed skapa största möjliga
samhällsekonomiska nytta, bidra till ett klimateffektivt och
konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling samt stå i
samklang med de regionala och nationella målen inom transportpolitiken.
Regeringens förslag till inriktning utgår från ett trafikslagsövergripande
synsätt. Trafikåtgärderna ska på bästa möjliga sätt komplettera varandra
för att skapa ett effektivt transportsystem till gagn för näringsliv,
medborgare och besökare. I ett väl fungerande transportsystem används
alla trafikslag på ett effektivt, säkert och miljömässigt hållbart sätt.

Process
Framtagandet av den regionala transportplanen har följt en tidplan som
bestämts på nationell nivå och den regionala transportplanen har därför
tagits fram under kort tid parallellt med framtagandet av nationell plan.
Region Jönköpings län har sett en stor fördel i att remissen av den
regionala transportplanen har kunnat läsas tillsammans med remissen av
den nationella planen. Det ger en tydlig överblick av samtliga
infrastruktursatsningar i Jönköpings län.
Avstämningar har skett med angränsande län och dialogen med
Trafikverket har naturligtvis varit tät. Nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö har kontinuerligt följt och styrt arbetet, en politisk referensgrupp
med representanter från skilda delar av länet har även deltagit i
prioriteringsarbetet. Samverkan har skett med länets kommuner på
tjänstemannanivå, främst via det så kallande infrastrukturnätverket. Ett
öppet seminarium anordnades i början av mars 2017 med fokus på
revideringen av planerna och den planerade utbyggnaden av nya
stambanorna. Samråd har skett inför miljöbedömningen av planen. För att
ge remissinstanserna rimlig tid att ta del av båda planerna och lämna
synpunkter remitterades planförslaget i september, samtidigt som den
nationella planen. Förslaget till regional transortplan för Jönköpings län
12

2018-2029 beslutades av nämnden för Transport, infrastruktur och miljö.
Den slutliga versionen av planen fastställs av Regionfullmäktige under
2018.
Under arbetet med framtagandet av Regional transportplan för Jönköpings
län 2018-2029 har ett antal frågor identifierats vilka kräver fortsatt arbete,
fördjupad kunskap och bred dialog.
Under de kommande åren kommer Region Jönköpings län att:
•
•
•

Identifiera lämpliga åtgärder kopplat till olika hastighetsanspråk i
de regionala stråken,
Ta fram underlag för det fortsatta arbetet med en regional
cykelstrategi,
Utreda möjliga åtgärder för att minska antalet viltolyckor.

Förväntade effekter av planen
Utvecklingen av samhället pågår ständigt men de grundläggande fysiska
strukturerna som ortstruktur och transportstråk förändras relativt långsamt.
Under den tidsperiod som den regionala transportplanen omfattar kommer
infrastrukturen med stor sannolikhet att i grunden vara densamma som
idag, det vill säga en väginfrastruktur för bil- eller lastbilsliknande fordon,
även järnvägen förväntas att förbli densamma. Planeringen av
infrastrukturen handlar därför i stor utsträckning om hur infrastrukturen
kan användas mer effektivt och kompletteras så att det möjliggör hållbar
utveckling. Genom att stärka de funktionella stråken, samfinansiera
viktiga järnvägssatsningar och göra kraftfulla satsningar på
kollektivtrafikanläggningar samt gång- och cykelvägar skapas ett antal
positiva effekter i länet vilka harmoniserar med både de nationella
transportpolitiska målen och de regionala målen. För de större
väginvesteringarna har ett omfattande material tagits fram för att belysa
effekterna av dessa åtgärder. De samhällsekonomiska bedömningarna
redovisas i slutet av planen.
När standarden höjs i de funktionella stråken ökar trafiksäkerheten och
framkomligheten. Det ger fler möjlighet att ta sig till och från arbete och
studier. Dessutom kan kortare restider förstora arbetsmarknaderna. Höjd
standard gynnar också tillförlitligheten för godstransporter till och från
länets företag.
Satsningar på trafiksäkerhet minskar antalet döda och skadade i trafiken.
Attraktiva vägar gynnar både biltrafik och kollektivtrafik, men även om
antalet resor med kollektivtrafik ökar förväntas också biltrafiken öka. Det
kan leda till större klimatpåverkande utsläpp. Det är därför viktigt att
arbeta med beteendepåverkan och att utvecklingen av drivmedel och
fordon drivs framåt även om transportplanen inte omfattar medel för dessa
områden.
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Samfinansieringen av åtgärder i den nationella planen gör det möjligt med
viktiga investeringar på länets järnvägar. Genom ökad kapacitet och högre
järnvägsstandard kan både gods- och persontrafiken öka. Att fler kan resa
med eldrivna tåg leder till en positiv regional utveckling genom ökad
tillgänglighet med minskad klimatpåverkan. Järnvägssatsningen ger
förutsättningar att flytta godstransporter från väg till järnväg, även det ger
positiva klimateffekter.
Satsningar på kollektivtrafikåtgärder och gång- och cykelvägar skapar
bättre resmöjligheter och gör så att fler kan välja ett klimatsmart
transportsätt. Några förväntade effekter är minskade utsläpp av
växthusgaser, positiva folkhälsoeffekter samt, bättre trafiksäkerhet och
attraktiva trafikmiljöer i våra tätorter med minskad biltrafik.
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Jönköpings län – mitt i södra Sverige
Länets utveckling och potential
Jönköpings län har en unik strategisk position i Sverige och i
Skandinavien. Länet är en naturlig nod i stråken mellan
storstadsregionerna Stockholm (Mälardalen), Malmö (Öresundsregionen)
och Göteborg. I många sammanhang beskrivs Jönköpings län just utifrån
detta läge, mitt i södra Sverige. Förutsättningen för att fullt ut kunna
använda denna position är att det finns en modern och väl fungerande
infrastruktur. Det gäller både infrastrukturen inom länet och kopplingen
med andra län och mot andra länder.

Korta fakta om
Jönköpings län
Län sedan år: 1687
Antal invånare: 352 735 (31
december 2016)
Yta: 10 475 km2
Antal kommuner: 13 st.
Vattenyta: 14 procent av den totala
ytan
Antal sjöar: 2 300 st.
Högsta punkt: Tomtabacken, Nässjö
kommun; 377 meter över havet.
Allmänna vägar: 4 600 km
Järnväg: 900 km
Övrigt: Inom 350 km radie bor cirka
80 procent av Sveriges befolkning.
Residensstad: Jönköping

Figur 2. Karta över Jönköpings län och länets placering i Sverige.

Jämfört med andra län i södra Sverige är Jönköpings län till ytan relativt
stort, ungefär lika stort som Skåne eller Östergötland. Det innebär också
att avstånden inom länet är stora. Från Mullsjö till Vetlanda är det cirka 10
mil och från Gislaved till Tranås över 15 mil. För att överbrygga dessa
avstånd och skapa en god tillgänglighet till länets alla delar, krävs en väl
utbyggd och fungerande infrastruktur.
Även befolkningsmässigt är länet ett av de större länen med nästan
353 000 invånare. mer än 75 procent av de nästan 353 000 invånarna i
Jönköpings län bor i tätorter. Av länets cirka 80 tätorter har bara fem
tätorter över 20 000 invånare. bara ett antal kommunhuvudorter har över
10 000 invånare.1 Under 2015 har alla tretton kommuner haft en positiv
1

https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/
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befolkningstillväxt och förväntas växa befolkningsmässigt till och med
2025. Det ger länet en förväntad befolkningsökning med cirka 8 procent,
eller 27 630 personer, fram till 2025.2
Ortsstrukturen i Jönköpings län
Jönköpings län karaktäriseras av många och små tätorter, vilket är unikt i
Sverige. Länet har en huvudtätort, Jönköping, som är den största och mest
tätbefolkade orten och ligger i norra delen av länet. Därefter finns ett antal
mindre tätorter och många småorter som är glest fördelade över länet. Av
länets alla orter har fler än 70 orter färre än 2 500 invånare. Se
ortsstrukturen på kartan:

Figur 3. Ortsstrukturen med tätortsbefolkning längs med väg- och järnvägsnätet i
Jönköpings län, 2016.

Den glesa strukturen och den ojämnt fördelade befolkningsmängden utgör
en stor utmaning för att koppla ihop tätorterna – dels med de funktionella
stråk som går i och genom länet, dels med infrastrukturplanering och
trafikering av kollektivtrafiken. Som kartan ovan visar ligger tätorterna
utspridda över länet. Om det regionala vägnätet och järnvägen läggs
ovanpå kartan kan man se att orterna ligger som ett pärlband längs
infrastrukturen.

2

https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/
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Figur 4. Ortsstrukturen i Jönköpings län. Kartan visar länets regionala vägnät samt
järnvägsnätet, 2006. Observera att Järnvägssträckningen Burseryd och Anderstorp är
avvecklad och finns därför inte med på nyare kartor.

De stråk som skapats när vägar och järnvägar byggts, påverkar fortfarande
orternas attraktivitet. Vid en jämförelse av de två kartorna ovan från 2006
och 2016 kan man se att dessa är mycket lika varandra trots att det är tio år
mellan mätningarna. Storleken på orterna har inte förändrats märkbart och
de vägar och järnvägar som fanns då finns fortfarande kvar. Den ökade
urbaniseringen ändrar troligtvis inte denna trend, utan denna strukturen
kvarstår mest troligt även nästa planperiod.
Tillgänglighet skapar tillväxt
Det finns många teorier om varför tillgänglighet ger ekonomiska fördelar.
Inom regionalekonomi används ofta begreppet agglomerationsekonomier
för att belysa de ekonomiska fördelar som kommer av täta miljöer, det vill
säga platser där många människor och företag är samlade. Samlokalisering
av företag leder till lägre transportkostnader, företag får lättare att hitta
lämplig arbetskraft och det uppstår kunskapsflöden som ökar företags
produktivitet och innovationsförmåga, och därmed platsens tillväxt och
utveckling. En del teorier menar att det framförallt är fördelaktigt att
företag inom samma bransch finns nära varandra (även kallat
specialisering). Ett exempel på en sådan plats är Silicon Valley i
Kalifornien, USA, ett av världens mest kända företagskluster.
Det finns även argument för att det är städers diversitet, eller mångfald av
människor och företag, som driver innovation, tillväxt och utveckling. De
fördelar som lyfts fram handlar framförallt om ökad potential till
informations- och kunskapsspridning i mer diversifierade och täta miljöer.
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Det innebär att innovation och produktivitet utvecklas snabbare i städer än
på landsbygderna, vilket i sin tur avspeglas i högre löner.
Det råder fortfarande delade meningar om det är specialisering eller
diversitet som är till störst nytta för tillväxt och utveckling. Det kan dock
konstateras att större städer och regioner, helt enkelt till följd av sin
storlek, har betydligt större möjligheter till både diversitet och
specialisering av det lokala näringslivet. Större och mer tätbefolkade
platser har dessutom en kraftigare sysselsättningstillväxt, se Figur 5, och
en högre produktivitet, se Figur 6 (se nästa sida), än mindre platser. Det
sistnämnda sambandet är väl etablerat genom forskning i Sverige och
andra länder.

Sysselsättningstillväxt (kvot)
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Figur 5. Samband mellan täthet (antal sysselsatta per kvadratkilometer, visat i en
logaritmisk skala) och sysselsättningstillväxt, 290 kommuner 2010-2015. Värden över
(under) 1,0 innebär positiv (negativ) tillväxt. Lutningen på den svarta trendlinjen visar på ett
positivt samband.
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Figur 6. Samband mellan befolkningsstorlek och produktivitet (BRP per capita, visat i en
logaritmisk skala), 290 kommuner 2013. Lutningen på den svarta trendlinjen visar på ett
positivt samband.

För att få en större förståelse för vad fördelar av täta miljöer egentligen
handlar om, lyfter forskning fram tre grundläggande effekter som uppstår i
täta miljöer:
Delningseffekter handlar om fördelar som följer av att företag kan dela på
exempelvis höga investeringskostnader, underleverantörer,
företagstjänster och risker.
Matchningseffekter handlar om bättre och mer effektiv matchning på
arbetsmarknaden, vilket möjliggörs av en större och mer varierad tillgång
till både arbetstagare och arbetsgivare.
Lärandeeffekter handlar om snabbare uppkomst, spridning och
ackumulation av kunskap, vilket ofta sker genom fler mänskliga möten,
många gånger oplanerade och informella, i täta miljöer.
Det finns även nackdelar med tätare miljöer, exempelvis högre hyror och
markkostnader samt trängsel. Detta tillsammans med den exponentiella
ökningen av informations- och kommunikationsteknologi de senaste
årtiondena, medför att täta miljöer eller geografisk närhet ibland anses ha
spelat ut sin roll. Vi måste inte vara nära varandra fysiskt när vi ändå kan
prata och se varandra med teknikens hjälp.
Trots en utbredd tillgång till informationsteknik fortsätter urbaniseringen
runt om i världen, inklusive Sverige. Det är en utveckling som är svårt att
förklara om inte tätheten ger fördelar. Det har dessutom skett en
ekonomisk strukturomvandling i Sverige, liksom i många andra västländer
– från ett starkt fokus på tillverkningsindustrin, till en växande
tjänstesektor och mot en fortsatt utveckling till en mer kunskapsintensiv
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ekonomi. Eftersom utbildning, forskning och innovation är centrala i
kunskapsekonomin kan agglomerationsekonomier, framförallt i form av
lärandeeffekter, tänkas spela en alltmer betydande roll. Forskning i bland
annat Sverige visar dessutom att kunskapsspridning ofta är begränsad till
en relativt liten geografisk yta, det handlar om grannskapseffekter snarare
än regionala effekter.
En väl fungerande transportinfrastruktur är en grundförutsättning för att
skapa en god tillgänglighet så att även mindre platser kan dra nytta av de
fördelar som kommer av täta miljöer. Transportsystemet spelar en central
roll i att binda samman kommuner och regioner och på så vis skapa större
arbetsmarknadsregioner, vilket ökar möjligheterna för både arbetstagare
och arbetsgivare.
Begreppet arbetsmarknadsregioner eller funktionella analysregioner (FAregioner) används för att beskriva hur väl integrerade olika områden är
med varandra. FA-regioner är en geografisk indelning av Sverige som
syftar till att avgränsa områden inom vilka människor kan bo och arbeta
utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen baseras på
prognoser av arbetspendlingen över kommungränser. Vid indelningen av
FA-regioner tas hänsyn till tendenser i pendlingsutvecklingen för att skapa
en indelning som kan användas under en längre period. Den senaste
revideringen genomfördes av Tillväxtanalys3 under 2015, vilken
resulterade i totalt 60 FA-regioner i landet. Indelningen är huvudsakligen
baserad på en prognos gällande pendlingsmönstren till och med 2025.

3

Tillväxtanalys är en myndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik.
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Figur 7. Funktionella Analysregioner. På bilden ses södra Sveriges
arbetsmarknadsregioner. Systemanalys för Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Halland, Skåne
och Jönköpings län.

Länets tretton kommuner ingår i två olika FA-regioner:
•

•

Jönköping, med kommunerna Aneby, Mullsjö, Habo, Vaggeryd,
Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Eksjö, Tranås och Ydre
(Östergötlands län).
Värnamo, med kommunerna Gnosjö, Gislaved, Värnamo.

Större arbetsmarknadsregioner ger bättre förutsättningar för företag att
säkra sin kompetensförsörjning. Att få tillgång till rätt kompetens är en
utmaning som lyfts på de flesta platser i länet, stora som små. Forskning
från Internationella Handelshögskolan i Jönköping visar att benägenheten
till arbetspendling sjunker drastiskt vid restider över 45 minuter, se figur
8. I princip betyder detta att platser som ligger längre ifrån varandra än så
inte kan dra nytta av varandra i att dela arbetstagare och arbetsgivare och
därmed få till en högre kvalitet och effektivitet i matchningsprocesserna.
Detta hämmar produktivitetsutveckling och innovationsförmåga, och
därmed lokal och regional tillväxt och utveckling.

Figur 8. Pendlingsbenägenhet som en funktion av tidsavstånd.

Goda kommunikationer har därmed stor betydelse för en mindre plats
attraktivitet och överlevnadsförmåga. Det handlar förstås inte bara om att
människor ska kunna ta sig därifrån för att jobba i en större stad, utan lika
mycket om att arbetskraft från andra platser ska kunna ta sig dit, vilket kan
vara avgörande för att företag på landsbygderna ska kunna överleva och
dessutom växa. Eftersom många kommuner i Jönköpings län är relativt
små sett till befolkningsmängden (se figur 9) är det viktigt att det finns
goda förutsättningar för arbetspendling både över kommungränser och
över länsgränser. För kommuner som ligger nära länsgränsen kan
tillgängligheten till större städer i omkringliggande län vara minst lika
viktig som tillgängligheten till länets största stad Jönköping.
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Matchningen på arbetsmarknaden underlättas ju fler arbetstillfällen och
potentiella arbetstagare som finns inom räckhåll. På motsvarande sätt är
små arbetsmarknader och kommuner som inte är integrerade i en större
region extra sårbara. Att arbetsmarknaderna i länets kommuner fortsätter
att integreras både med varandra och med angränsande arbetsmarknader är
avgörande för den långsiktiga utvecklingen. Att genom infrastrukturen
skapa funktionella stråk, på järnväg och väg, som binder samman de olika
delarna av länet och kopplar samman länet med omvärlden, är en av
huvudfrågorna i infrastrukturplaneringen. Länets läge och ortstrukturer
innebär att de finns kontaktbehov i alla riktningar, när det gäller
arbetspendling, studie- och fritidsresor likväl som för transporter av gods.

Figur 9. Befolkningsstorlek 20-64 år per kommun 2015.

En väl fungerande transportinfrastruktur är inte bara betydelsefull för
möjligheter till arbetspendling. Även besöksnäringen är beroende av att
lokala, regionala, nationella och internationella besökare kan ta sig till och
från platser. Dessutom kan ett begränsat befolkningsunderlag innebära att
alla typer av tjänster inte kan erbjudas i varje kommun, som exempelvis
simhallar, andra typer av fritids- och friluftsaktiviteter och specialiserad
utbildning. Möjligheterna att ta sig från en plats till en annan inom rimlig
tid är därför centralt för att länets invånare ska kunna bo, arbeta och leva
där de vill.
Väl avvägda infrastruktursatsningar är en grundförutsättning för lokal och
regional attraktivitet, tillgänglighet, tillväxt och utveckling. Tillgänglighet
till transportsystemet och tillgänglighet till viktiga målpunkter på
likvärdiga villkor kan ses som en förutsättning för att individer ska ha lika
möjlighet att forma sina liv och för möjligheten att nå ekonomisk
jämställdhet. Ett exempel är att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för
både kvinnor och män och att de därigenom har tillgång till
arbetsmarknaden på ett likvärdigt sätt. Det finns flera trender i samhället
som kan leda till förbättrad tillgänglighet inom transportsystemet,
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exempelvis digitalisering och autonoma fordon. Dessa trender leder inte
autonomiskt till ett mer jämställt samhälle, men de kan skapa
förutsättningar för det. Det finns fortfarande skillnader mellan kvinnors
och mäns resmönster, som om de inte uppmärksammas kan få negativa
konsekvenser för ökad jämställdhet. Skillnaden i resvanorna kan ses som
en konsekvens av mer övergripande skillnader mellan könen, som att
kvinnor generellt tar ett större ansvar för det obetalda hushålls- och
omsorgsarbetet medan män förvärvsarbetar i högre utsträckning. Det är
skillnader som framkommer i de tidsanvändningsstudier som SCB
genomfört genom åren. Dessa skillnader har dock utjämnats något jämfört
med tidigare tidsanvändningsstudier.

Funktionella stråk i och genom länet
Länets läge och struktur innebär ett behov av resor och transporter i
väldigt många riktningar och relationer. Våra res- och transportmönster
sammanfaller ofta och bildar naturliga stråk, där vissa stråk blir mer
frekventerade än andra. Detta kan exempelvis illustreras genom
pendlingsflöden. Ett stråk kan förklaras som en geografisk avgränsning
av person- eller godstransporters rörelse och kan liknas vid en korridor
som innehåller olika förutsättningar i form av infrastruktur, orter,
människor och företag. Trafikstråk för kollektivtrafiken innebär en
relation mellan en eller flera orter i länet och i vissa fall över länsgräns
där betydande resandeströmmar finns.
Det ger underlag för att avgöra infrastrukturens syfte och i viss mån även
dess värde. Infrastruktur har inget egenvärde, värdet ligger i att varor kan
förflytta sig, att människor kan mötas eller besöka olika platser. Att på ett
systematiskt sätt gruppera infrastrukturen i olika stråk ger därför en viktig
grund för den långsiktiga planeringen av systemets utveckling, men
infrastrukturplaneringen måste även ske med hänsyn till den regionala
utvecklingen, hållbarhet och klimatpåverkan.
Regionsamverkan Sydsverige, det vill säga Landstinget i Kalmar län,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge,
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region
Halland och Region Jönköpings län började 2015 ta fram underlag,
gemensamma prioriteringar och budskap inför de långsiktiga
infrastrukturplanerna. I detta sydsvenska samarbete4 har det tagits fram en
gemensam systemanalys för den sydsvenska infrastrukturen. Den ger en
samstämmig bild av vad som är strategiskt viktigt för ett hållbart
transportsystem, nämligen regionförstoring, attraktiv kollektivtrafik, ett
väl utvecklat nätverk av främst järnvägar samt utveckling av

4

http://regionsamverkan.se/policyomraden/infrastruktur/ 2017-09-04.
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förbindelserna med de expanderande marknaderna runt Östersjön och
vidare mot kontinenten.

Figur 10. Inpendling 2016.
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Figur 11. Utpendling 2016.

Figur 12. Regionala kärnor och tillväxtmotorer, 2016.

Systemanalysen identifierar flera så kallade tillväxtmotorer. Dessa orter
har förhållandevis goda möjligheter för ökad sysselsättning och
åtkomligheten till dem är av betydelse för hela den sydsvenska regionen.
De regionala kärnorna har betydelse för sysselsättning och service i ett
mer begränsat omland. Att genom infrastruktur och trafikering skapa
tillgänglighet till och mellan dessa orter ger därför en grund för fortsatt
utveckling och tillväxt. Tillgänglighet skapar dock inte per automatik
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hållbarhet och tillväxt, utan infrastrukturen och trafikeringen måste även
planeras och prioriteras utifrån aspekter som restider, attraktivitet,
säkerhet, miljöpåverkan, buller, emissioner med mera.

Figur 13. Stråk för person- och godstransporter i södra Sverige, Regional systemanalys
för Regionsamverkan Sydsverige, Ramboll 2015.

De stråk som identifierats av den sydsvenska systemanalysen ger bilden av
ett nät av vägar och järnvägar av särskild betydelse för person- och
godstrafik. Stråken har identifierats med utgångspunkt från ortsstrukturen i
Sydsverige. Persontransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd
bedömning avseende befintliga trafikvolymer och funktionen att binda
samman tillväxtmotorer och kärnor. Godstransportstråken är definierade
utifrån en sammanvägd bedömning av befintliga godstransportflöden,
större basindustrier, främst inom skogsnäringen, samt de system av
hamnar och terminaler som utgör noder i hanteringen av enhetsberett gods
(container och trailer). Investeringar i dessa stråk återfinns i både nationell
och regional plan. Eftersom stråken i stora delar samanfaller med varandra
skapar åtgärder i dessa dubbel nytta genom att de förbättrar möjligheter
både för person- och godstransporter. Stråken har betydelse både för
regionala transporter och för mer långväga, nationella och internationella
transporter.
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EXEMPEL PÅ
RESTID5

Alla tider är cirkatider

Sträcka

Restid Bil

Restid Buss

Restid Tåg

Utanför och genom
Jönköpings län
Stockholm–Köpenhamn
Stockholm – Malmö
Jönköping– Köpenhamn
Jönköping – Malmö
Jönköping-Göteborg
Jönköping – Linköping
Jönköping – Stockholm

6 h 50 min
6 h 20 min
3 h 30 min
3h
1 h 40 min
1 h 20 min
3 h 20 min

10 h (inkl. byte)
8 h (inkl. byte)
7 h 20 min (inkl. byte)
4 h 15 min (utan byte)
2 h 45 min(utan byte)
1 h 45 min (utan byte)
4 h (utan byte)

5 h 20 min (utan byte)
4 h 40 min (utan byte)
3 h 30 min (inkl. byte)
2 h 50 min (inkl. byte)
2 h 10 min (inkl. byte)
1 h 50 min (inkl. byte)
3 h 30 min (utan byte)

Inom Jönköpings län
Jönköping – Värnamo
Jönköping – Vaggeryd
Jönköping – Gnosjö
Jönköpings- Gislaved
Jönköping – Eksjö
Jönköpings – Sävsjö
Jönköping– Aneby
Jönköping– Habo
Jönköping–Mullsjö
Jönköping – Tranås
Jönköping – Nässjö
Jönköping – Vetlanda

50 min
30 min
50 min
1h
50 min
1h
50 min
20 min
30 min
50 min
40 min
1h

1 h (utan byte)
40 min (utan byte)
1 h 20 min (utan byte)
1 h 20 min (utan byte)
1 h (utan byte)
1 h 20 min (utan byte)
1 h (utan byten)
30 min (utan byte)
35 min (utan byte)
1 h 50 min (inkl. byte)
1 h 25 min (inkl. byte)
1 h 25 min (inkl. byte)

1 h (utan byte)
30 min (utan byte)
1 h 30 min (inkl. byte)
Tåg finns inte
1 h 25 min (inkl. byte)
50 min (utan byte)
50 min (inkl. byte)
15 min (utan byte)
20 min (utan byte)
1 h 50 min (inkl. byte)
30 min (utan byte)
1 h 15 min (inkl. byte)

Tabell. Tabellen ovan visar inte några exakta restider, utan tabellen är avsedd att
visa den generella konkurrenskraften mellan de olika transportslagen. Exempelvis
att bilen och tåget har större konkurrenskraft jämfört med bussen. Tiderna med fet
stil innebär att det är det snabbaste alternativet, de tider som är både i fet stil och i
kursiv stil innebär att två alternativen tar lika lång tid.

Restid är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna både för godstransporter
och för persontrafik. Vid en jämförelse av olika transportslag framgår att
södra stambanan och E4:an möjliggör goda restider mellan de flesta stora
start- och målpunkter. I tabellen ovan framgår det att av de totalt 17 resorna
Beräkningen är gjord genom olika webbaserade reseplaneringssystem och mellan
orternas mittpunkt eller resecentrum. Den kortaste restiden har använts. Beräkningen tar
inte hänsyn till exempelvis resor till och från stationen, köer, mm. vilken kan förändra
den faktiska restiden.
5
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som jämförts är 10 st. snabbast med bil, 7 st. snabbast med tåg och ingen av
ändpunktsresorna är snabbast med buss. Restiden genom länet med tåg är ofta
avsevärt mycket kortare jämfört med både bil och buss, medan för resor inom
länet ger bilen den kortaste restiden. Sett till restiden är bilen fortfarande ett
attraktivt färdmedel, både för korta och för längre resor. För att kunna
konkurrera med bilen om restiden har tåg störts möjlighet, men expressbussar
eller snabbussar kan vara ett alternativ. Tåget har även andra kvaliteter; på
vissa resor kan resenärerna handla mat och dryck och arbeta bekvämt. I en del
fall kan dessa kvalitéer ha större betydelse än restiden vid val av färdmedel.
I de storregionala kollektivtrafikstråken som har ett stort antal resande och
som går över länsgräns eftersträvas att ha ett likartat trafikutbud som inom
länet. Järnvägen är grundstommen för det storregionala resandet och
busstrafiken kompletterar den.
I de regionala stråken eftersträvas att upprätthålla ett stomnät som binder
samman länets större orter med fokus på förstorade
arbetsmarknadsregioner. Med ”större orter” menas länets tretton
kommuncentrum samt orter med 2 500 invånare eller fler. En målsättning
är att ha attraktiva och konkurrenskraftiga restider mellan grannkommuners
centrum och mellan kommuncentrum och länscentrum. Trafiken i de
prioriterade stråken syftar till att öka kollektivtrafikresor, bland annat
genom ökad turtäthet och kortare restider och medverka till att förstora
arbetsmarknadsregionerna.
Planeringen av infrastrukturen delas upp i nationell och regional
transportplan. Det innebär att investeringar i vissa vägar och alla järnvägar
ska finansieras ur den nationella transportplanen och regionala vägar ska
finansieras i den regionala transportplanen, se avsnitt om Nationell och
Regional plan. För att få en helhetsbild av alla investeringar i Jönköpings
län behöver dessa båda planer läsas tillsammans. Därför beskrivs
förutsättningarna genom funktionella stråk där alla tillgängliga transportsätt
och infrastrukturer ingår, oavsett vilken plan de finansieras ur. De stråk som
sträcker sig över flera län och kopplar samman Sverige på ett nationellt plan
kan ses som bredare och innefatta fler orter, medan kortare stråk med större
regional nytta kan innefatta färre eller mindre orter.
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Figur 14. Regionala stråk i och genom Jönköpings län, Region Jönköpings län, 2017.

1. Det regionala sydöst-nordvästliga stråket:
(Blekinge/Kalmar–Växjö) – Värnamo/Jönköping–Gislaved–(Borås–
Göteborg)
Stråket omfattas av riksväg 27 mellan Göteborg och Blekinge via Borås,
Gislaved, Värnamo och Växjö och riksväg 30 mellan Jönköping och
Växjö i den regionala planen. På riksväg 27 har trafikmängden ökat de
senaste åren, både som en följd av ökad pendling och ökade
godstransporter. Längs stora delar av stråket är trafikmängden över 4 000
fordon per dygn och ännu fler kring tätorterna. De senaste åren har
standarden höjts på delar av stråket, bland annat förbi Gislaved och förbi
Värnamo.
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Riksväg 30 är kortaste vägen mellan Jönköping och Växjö. På stora delar
av stråken är trafikmängden 2 500–3000 fordon per dygn. Stråket har
varierande standard med brister i plan och profil.
I stråket ingår även vägar och järnvägar som finns i den nationella
transportplanen. Stråket som löper diagonalt från nordväst till sydöst
genom Jönköpings län omfattar även väg 25, delen Växjö–Kalmar samt
järnvägarna Kust-till-kustbanan och Älmhult–Olofström. Stråket fyller en
viktig funktion för arbetspendling och för långväga gods via Karlskrona
hamn.
Att ta sig från Göteborg till Kalmar tar cirka 4,5 timmar med bil och cirka
4 timmar med tåg.
2. Det regionala östra stråket:
Jönköping – Nässjö – Eksjö/Vetlanda – (Västervik/Oskarshamn)
Den del av stråket som omfattas av den regionala planen är riksväg 47
mellan Jönköping, Vetlanda och Oskarshamn. Den del av stråket som
omfattas av den nationella planen är riksväg 40 mellan Jönköping och
Västervik och järnvägarna Jönköpingsbanan delen Jönköping–Nässjö,
Bockabanan Nässjö–Oskarshamn, Nässjö–Vetlanda. Stråket fyller en
viktig funktion för arbetspendling med flera trafikslag, och för att koppla
samman länets arbetsmarknader, för fritidsresor och turism samt för
transittrafik. Stråket har även stor betydelse för godstransporterna mot
kusten.
Kopplingen Jönköping–Vetlanda–Kalmar utgörs av riksväg 31, medan
kopplingen Jönköping–Nässjö, vilket är den mest trafikerade delen, utgörs
av riksväg 40 och Jönköpingsbanan. Trafikvolymerna är som störst mellan
Jönköping och Nässjö samt runt Vetlanda. Mellan Nässjö och Jönköping
är trafikmängden över 8 000 fordon per dygn och även mellan Vetlanda
och Ekenässjön är trafikmängden över 8 000 fordon per dygn.
Stråket är långt och tiden mellan start- och målpunkt ligger långt över den
så kallade S-kurvans gräns på 45 minuter (se figur 8). Potentialen för
pendling längs hela sträckningen är därför mycket liten. Restid mellan
Jönköping och Västervik är cirka 2 timmar och 20 min med bil, att resa
kollektivt tar 3–4 timmar inklusive byten. Restid mellan Jönköping och
Oskarshamn är cirka 2 timmar och 20 min med bil, att resa kollektivt tar
4–5 timmar beroende på färdsätt och rutt.
Den starkaste pendlingsrelationen är mellan Jönköping och Nässjö, som
tar ungefär en halvtimme. Mellan Nässjö, Eksjö och Vetlanda är restiden
mellan respektive ort runt en halvtimme. Dessa tre orter har även god
koppling till Sävsjö som nås på ungefär en halvtimme med bil, medan
restiden med kollektivtrafik varierar kraftigt från ungefär en kvart mellan
Nässjö och Sävsjö till ungefär en timme mellan Sävsjö och Eksjö. Sävsjö
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ligger dock utanför stråket, något längre väster ut än övriga orter, men är
en viktig målpunkt för arbetspendling i området.
Jönköpingsbanan är stråkets viktigaste järnväg. Åtgärder på järnvägen
hanteras i den nationella planen. Flera åtgärder är planerade. De ska främst
öka kapaciteten så att fler turer kan sättas in.
3. Det västra stråket:
(Göteborg – Borås–Ulricehamn) – Jönköping – (Östergötland–
Stockholm)
Stråket omfattas av den nationella planen och består av riksväg 40 och
järnvägen Kust-till-kust-banan och Jönköpingsbanan (via Västra
stambanan). Stråket utgör ett växande stråk för resor och transporter
mellan Göteborg och Stockholm och mellanliggande orter som Borås,
Jönköping och Linköping/Norrköping.
Riksväg 40 har i stort sett god standard i förhållande till sin trafik och en
stor del av sträckan är numera tvåfilig motorväg. De senaste åren har dock
trafiken i stråket ökat kraftigt. Vid den senaste mätning låg dygnstrafiken
på 10 000–13 000 fordon. Trafikökningen tillsammans med att det saknas
direkttåg mellan Borås–Göteborg innebär att Region Jönköpings län anser
det som en brist att de 43 kilometer mellan Ulricehamn (Hester) och
Jönköping (Haga) saknar motorväg. Eftersom det är den enda del av
riksväg 40 som saknar motorväg, blir det stråkets svagaste länk med
störningskänslighet, låg tillförlitlighet och varierande hastigheter. När
trafiken ökar ytterligare, vilket prognoserna visar, riskerar dessa 43
kilometer att bli en flaskhals på sträckan Göteborg–Stockholm. Vägen
utgör dessutom den viktigaste länken mellan Jönköping och
Göteborgsregionen, till stor del beroende på de bristfälliga
tågförbindelserna. Kapacitetsbristen i stråket Göteborg-Jönköping har
även pekats ut som en brist av Trafikverket i nationell plan 2018-2029.
Riksrevisionen har under hösten 2017 genomfört en granskning av hur
EU-perspektivet tas om hand vid prioritering av väg- och
järnvägsinvesteringar.6 Riksrevisionen lyfter fram avsaknaden av
fullständig motorväg på riksväg 40 mellan Göteborg och Stockholm som
en brist och påpekar att sträckan inte uppfyller EU-målen om
motorväg/motortrafikled på stomnäten. De samhällsekonomiska
beräkningar som tagits fram av Region Jönköpings län och berörda
kommuner visar att utbyggnaden är lönsam. Detta tillsammans med att EU
perspektivet inte tagits om hand i Trafikverkets utredningar gör att frågan
bör prioriteras.
Stråket saknar en direkt tågförbindelse mellan Göteborg och Jönköping.
För att ta sig med tåg till Göteborg är alternativen järnvägen mellan
Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv?, RIR 2017:27,
Riksrevisionen, 2017.

6
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Halmsta-Nässjö-Jönköpings kallad HNJ-banan och kust-till-kutsbanan via
Värnamo eller Jönköpingsbanan visa Falköping/Skövde vilken då måste
angöra den redan hårt belastade Västra stambanan för att därefter komma
till Göteborgs station.
4. Det regionala nord-sydliga stråket:
(Blekinge/Växjö) – Vetlanda – Eksjö – Tranås – (Mjölby –
Motala/Linköping)
I Jönköpings län utgörs stråket av riksväg 32. Stråket förbinder de
nordostliga delarna av länet med viktiga arbetsmarknader i Östergötland
samt ansluter E4 till Norrköping/Linköping och Stockholm. Vägen
övergår i riksväg 50 och utgör en viktig förbindelse till Örebro och de
västra delarna av Mälardalen. Mellan kommunhuvudorterna längs stråket
finns viktiga pendlingsrelationer. Trafikmängden längs stråket varierar
mellan 3 000 och 4 000 fordon per dygn. Kring tätorterna längs stråket är
dock trafikvolymerna betydligt högre. Norr om Tranås när riksväg 32
övergår till riksväg 50 är exempelvis trafikvolymen cirka 6 500 fordon per
dygn. Förbi Eksjö och Tranås har vägen relativt nybyggda förbifarter, men
på övriga sträckor varierar standarden.

5. Det syd-nordliga stråket:
(Köpenhamn–Malmö) – Jönköping/Nässjö – (Linköping–Stockholm)
Stråket omfattas av den nationella planen och löper mellan Köpenhamn
och Stockholm. Det består av vägarna E6 och E20 i Skåne och E4 samt
järnvägen Södra stambanan. Stråket går genom Jönköpings län från
Värnamo och Sävsjö i söder till Gränna och Tranås i norr. Generellt har
stråket en enhetlig och hög standard. Det fyller en viktig funktion både för
regional arbetspendling och pendling över länsgräns samt för fritidsresor
och turism. Detta möjliggörs även med flera trafikslag.
Med Köpenhamn – Stockholm som start- och målpunkt utgör stråket den
viktigaste infrastrukturen för transittrafik och långväga godstrafik. Stråket
är kopplingen både mellan Sverige och kontinenten, men även mellan
södra och norra Sverige och de skånska hamnarna i Helsingborg, Malmö,
Trelleborg och Ystad, samt via Öresund. Stråket är den starkaste
kopplingen för tillgänglighet i södra Sverige, det innehåller flera
transportslag och bedöms utgöra grunden för både gods- och persontrafik
genom och till länet. Det är även det största transitstråket för gods.
För regionala transporter och pendling fyller stråket en mycket viktig
funktion. E4:an knyter ihop Jönköpings med både Värnamo och Gränna
med omnejd, vilket ger god förutsättning för arbetspendling. Söder om
Jönköping trafikeras E4:an av 14 000–20 000 fordon per dygn och norr
om Jönköping av 16 000–21 000 fordon per dygn, ännu fler på sträckan
genom Jönköping. Utmaningen för Jönköpings län är att E4:an och Södra
stambanan visserligen löper parallellt genom länet, men att de ligger cirka
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tre mil från varandra. Motorvägens utformning med god tillgänglighet
genom flera av- och påfarter kan jämföras med järnvägens utformning
som har hållplatser på vissa orter samt ett längre avstånd mellan dem. Det
innebär att invånarnas faktiska tillgänglighet till stråkets olika
infrastrukturer ser mycket olika ut. I tabellen på sidan 19 framgår att för
resor genom länet ger tåg kortast restid, medan för resor inom länet ger bil
kortast restid.
En förutsättning för att tågets konkurrenskraft ska öka och kunna ta
marknadsandelar från biltrafiken är en elektrifiering av HNJ-banan och
Vaggerydsbanan, även kallad Y:et. Det skulle korta restiderna betydligt
inom länet, möjliggöra en förstorad arbetsmarknadsregion och dessutom
ge en redundans för södra stambanan, vilket i förlängningen ökar
attraktiviteten för resor med tåg generellt. Även godstrafiken skulle
gynnas av satsningar på Y:et. Detta förklaras mer utförligt under avsnittet
om åtgärder i Jönköpings län.
6. Det sydväst-nordöstliga stråket:
(Halmstad/Varberg) – Jönköping – Nässjö – (Stockholm)
Stråket omfattas till största del av den nationella transportplanen och
består av riksväg 26 och järnvägarna HNJ-banan och Vaggerydsbanan
samt väg 153 i den regionala planen. Stråket fyller en viktig funktion för
arbetspendling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism samt för
transittrafik och långväga godstrafik.
Det tar cirka tre timmar med tåg från Halmstad via Värnamo vidare mot
Jönköping. Det tar cirka två timmar och 15 minuter mellan Halmstad och
Jönköping med bil längs riksväg 26.
Riksväg 26 passerar Smålandsstenar och Gislaved, som alla har småskalig
industri inom olika branscher. Det är därför ett viktigt godsstråk för den
västra delen av länet, stråket innehåller en stor del transittrafik och ger
tillgång till målpunkter som hamnarna i Halmstad och Göteborg. Även om
en del av godstransporterna går via HNJ-banan, fraktas mycket med
lastbil. Det beror främst på den småskaliga industrins läge samt behov av
flexibilitet och mindre volymer, vilket inte alltid lämpar sig för järnväg.
Varberg med både hamn och stora industrier är en stor målpunkt i stråket
där väg153 utgör kopplingen mellan västkusten och Jönköpings län. Väg
153 passerar Ullared som är en stor målpunkt för besöksnäring och handel,
vilket bidrar till att trafiken i stråket uppvisar tydliga säsongsvariationer.
Dygnstrafiken för riksväg 26 söder om Jönköping ligger på 3 000 – 4 000
fordon. Högst dygnstrafikering är det norr om Smålandsstenar med cirka
7 000 fordon. Norr om Jönköping rör sig 2 000 – 3 000 fordon per dygn.
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7. Det nordvästliga stråket:
Jönköping – (Skövde – Värmland)
Stråket omfattar E18, riksvägarna 26 och 47 samt järnvägarna
Jönköpingsbanan, Västra stambanan och Värmlandsbanan. Stråket har stor
betydelse för näringslivet i ett regionalt och interregionalt perspektiv.
Delar av stråket utgör även viktiga länkar för regional arbetspendling, till
exempel Jönköping–Falköping–Skövde.

Utredningar för att utveckla de regionala stråken
Målet är att de regionala stråken ska hålla en hög standard både vad gäller
trafiksäkerhet och framkomlighet. För att ha en god framförhållning i
arbetet är det viktigt att i god tid initiera utredningar, i form av
åtgärdsvalsstudier, så att det alltid finns färdigplanerade projekt i länet
som kan verkställas i den takt som medel blir tillgängliga.
På kartbilden nedan visas vägstandard och trafikmängd. Det är naturligt att
vägsträckor som har låg standard och höga trafikflöden i första hand blir
föremål för utredningar. De sträckor på kartan som är markerade med rött
har trafikflöden över 4000 fordon/dygn och saknar mittseparering. Vid
initiering av nya åtgärdsvalsstudier är det lämpligt att studera de stråk som
på kartan är markerade med rött. För sträckor som har färre än 4 000
fordon/dygn kan det ändå finnas anledning att genomföra utredningar där
finns särskilda behov.
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Figur 15. Vägstandard och trafikmängd, Trafikverket, 2017.

Ett antal av de mest angelänga sträckorna kommer att åtgärdas inom
planperioden inom ramen för så väl regional- som nationell plan.
De sträckor med hög trafikmängd som återstår är sträckan
Smålandsstenar-Gislaved på riksväg 26, den återfinns i nationella planens
+10% alternativ. Sträckan norr om Mullsjö på riksväg 26 föreslås åtgärdas
inom ramen för den nationell plan. För sträckan Nässjö-Eksjö ska
ombyggnation påbörjas. För sträckan Ekenässjön-Vetlanda krävs en
förbifart och någon mer omfattande utredning för denna sträcka finna inte
i dagsläget. För sträckan på riksväg 32 från Tranås och norr ut kommer
den planerade åtgärdsvalsstudien (ÅVS) från Region Östergötland att
inkludera även den delen i Jönköpings län som är röd på kartan för att få
ett sömlöst länsöverskridande stråk.
Det är dock angeläget att utreda vilka andra trafiksäkerhets- och
framkomlighetsåtgärder, förutom mittseparering, som är möjliga på de
stråk som inte prioriteras för mittseparering i regional- eller nationell plan
i dagsläget. Detta gäller även på det mindre vägnätet som i dagsläget inte
inryms i de utpekade stråken och där mittseparering bedöms som en alltför
kostsam åtgärd. Det mindre vägnätet är mycket viktigt för näringslivet
särskilt för skogs- och tillverkningsindustrin samt lantbruk. Den måste
hålla en godtagbar standard för att dessa näringar ska kunna utvecklas
samt för dagliga resande för boende på landsbygden.
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Framtida funktionella stråk
Nya stambanor
Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg färdigställs, så
att Stockholm, Göteborg och Malmö bättre knyts samman med moderna
och hållbara kommunikationer och korta restider som främjar tydlig
överflyttning av resor från flyg till tåg. Bygget på sträckorna Järna–
Linköping (Ostlänken) och Lund–Hässleholm startar under planperioden.

Regeringens mål är också att åtgärder som förbättrar transportsystemen
och främjar bostadsbyggande i de tre storstadsregionerna ska genomföras.
Trafikverket ska säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor för
höghastighetståg sker på ett kostnadseffektivt sätt i den takt som ekonomin
tillåter. Nuvarande utredningsläge avseende det mest omfattande
utbyggnadsalternativet, visar att ett fullt utbyggt system skulle kunna
färdigställas 2035–2040. Juridiska, ekonomiska, tekniska samt planeringsoch miljörelaterade aspekter ska analyseras och utvärderas för att bidra till
ovanstående, liksom för att säkerställa en effektiv trafikering av de nya
stambanorna. Nya stambanor är ett projekt som sträcker sig över flera
mandatperioder och påverkar statens budget under lång tid. Ryckighet i
projektet på grund av skiftande majoriteter i riksdagen kommer att ha en
negativ påverkan på de nyttor utbygganden förväntas skapa. Nya
stambanor både möjligheter för ökade arbetsmarknadsregioner, ökad
kompetensförsörjning samt ökad kapacitet och robusthet för järnvägsnätet
som helhet. För Jönköpings län innebär det även, sett till dagens
stationslägen, möjlighet till ökad och förstorad regional trafik. Att
Jönköpings stad blir systemets knutpunkt innebär flera möjligheter och
utmaningar för både Jönköpings kommun och Region Jönköpings län,
exempelvis bostadsbyggande och trafikering av två stationer i Jönköpings
stad.

Figur 16. Sverigeförhandingens förslag på sträckning av höghastighetsjärnvägen.
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I Sverigeförhandlingens förslag har Jönköpings län tre planerade
stationslägen: Jönköping, Tranås och Värnamo. Under 2015 togs en
systemanalys fram av Regionsamverkan Sydsverige (se vidare i avsnittet
”Funktionella stråk”). I denna pekades Jönköpings stad ut som länets
tillväxtmotor och Tranås, Nässjö och Värnamo pekades ut som regionala
kärnor. Sverigeförhandlingens karta över den planerade dragningen av
höghastighetsjärnvägen stämmer bra överens med den bild som
systemanalysen ger av potentialen för utveckling.

Nya stambanor i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Trafikverket har i förslaget till nationell plan 2018-2029 utgått från
direktiven att höghastighetsjärnvägen huvudsakligen ska finansieras med
anslag. En utgångspunkt är att det är angeläget att lösa
kapacitetsproblemen för befintlig trafik samt att minska restider på
sträckor med stor efterfrågan och långa restider. Med utgångpunkterna
finansiering och en snabb realisering nyttorna föreslår Trafikverket att
byggnationen bör planeras för 250 kilometer per timme istället för 320
kilometer per timme. Att sänka hastigheten ger restidsförlängningar med
15-18 minuter mellan Stockholm och Göteborg. Stockholm–Malmö får en
restidsförlängning på mellan 22 och 24 minuter. Trafikverket menar att
antalet stopp längs sträckan har större påverkan på kapaciteten än
skillnader i topphastighet.
”Diagonalen”
Under den förra planperioden 2014–2025 lyfte flera av länets kommuner
fram behovet av att arbeta för att långsiktig stärka det nordost-sydvästliga
stråket, (Mjölby) –Tranås–Sunneränga–Nässjö–Vaggeryd–Skillingaryd–
Hillerstorp–Bredaryd–(Varberg), ibland kallat ”Diagonalen”.

Det fanns önskemål om att genomföra en studie av stråket och ett första
steg föreslogs vara en analys av potentialen för att se sträckningen
diagonalen som ett stråk samt förslag på åtgärder för att stärka stråket. En
sådan analys gjordes under 2016. Den sammanvägda bedömningen av
analysensresultaten visade att diagonalen i sin helhet inte har
förutsättningar att vara ett funktionellt stråk av storregional betydelse,
eftersom det finns andra alternativa lämpliga stråk för långväga trafik. Det
fortsatta arbetet bör koncentreras till möjliga åtgärder för att förbättra
trafiksituationen i berörda tätorter med hög trafikvolym. Det kan
exempelvis vara vägombyggnader, åtgärder för att underlätta ett ökat
cyklande i och mellan orterna och åtgärder för att se till att vägnätets
hastighetsgränser och standard överensstämmer med varandra.
Trafiksäkerhet i stråken – viltolyckor
Jönköpings län är stort till ytan och består till mycket stor del av skog. Det
ger goda förutsättningar för större viltstammar, men utmaningar för
trafiksäkerheten. Vägar och järnvägar utgör i olika grad hinder för vilda
djur att förflytta sig mellan olika områden och resulterar i stort antal
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olyckor och trafikdödade djur varje år. Orsakerna till det stora antalet
viltolyckor på vägnätet kan vara många och faktorerna kan samverka.
Biltäthet, ökad viltstam hos vissa djur, förarens ovana att läsa av naturen
utanför vägbanan, bra vägar och därmed hög hastighet kan vara
bidragande orsaker. Trafikverket arbetar aktivt med att minska
viltolyckorna genom flera pilotprojekt och forskning inom området.
Trafikverket ansvarar för infrastrukturen och det främsta
infrastrukturskyddet för att minska risken för olyckor är viltstängsel.
Viltstängsel skyddar, men hindrar också djurens rörelse och därför måste
hänsyn tas både till viltets behov av stora utrymmen att rör sig och risken
för olyckor.
För de olika myndigheternas arbete med att minska antalet viltolyckor
finns ett nationellt samarbete organiserat Nationella viltolycksrådet. I
rådets verksamhet är Trafikverket, Polisen och samtliga 21 län i Sverige
engagerade. I varje län finns en länsansvarig från respektive
jägarorganisation och polismyndigheten. Organisationens huvudinriktning
är dock att organisera eftersök av trafikskadat vilt.
Det inträffar omkring 3000 trafikolyckor med vilt varje år i Jönköpings
län. Av dessa är det framförallt rådjur som drabbas, men även ca 500 älgar
och ca 100 vildsvin. Vildsvinsolyckorna drabbar främst Höglandet i
områden runt Eksjö och Vetlanda. I den östra delen av länet samt väster
om Vättern har det förekommit några olyckor med kronhjort.
Dovhjortsolyckor förekommer främst på länsvägar i området runt Tenhult
och söder om Jönköping med ca 30 stycken. Dovhjort förekommer även i
mindre grupper över hela länet.
De sträckor i Jönköpings län som Nationella viltolycksrådet lyfter fram
som olycksdrabbade är:
• Gislaved - Smålandsstenar - Bredaryd, Riksväg 26 och 27 samt
länsväg 153
• Väster om Vättern är riksväg 26/47, Jönköping - Mullsjö länsgränsen mot Västra Götaland och länsväg 195 förbi Habo
drabbade.
• Söder om Jönköping/Huskvarna är länsvägarna 942 och 931 samt
riksväg 31/40/47 utsatta för bl.a. dovhjortsolyckor.
• Höglandet har på riksväg 31/47 och länsväg 128 mellan Nässjö och
Eksjö samt på riksväg 31 mellan Vetlanda och länsgränsen mot
Kronoberg många olyckor. Framförallt är älg, rådjur och vildsvin
inblandade.
• I länets södra del är främst riksväg 27 mellan Värnamo, Bor och
Rydaholm en utsatt vägsträcka med många olyckor.
Hastighetsöversynen som genomförs av Trafikverket innebär i många fall
en sänkning av hastigheten från 90 km/h till 80 km/h på mindre vägar som
saknar mittseparering. Ofta saknar dessa vägar även viltstängsel. Att
hastigheten sänks kan leda till att statistiken över dödsolyckor med vilt
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förbättras, men det är inte säkert att andra olyckor med vilt, som inte har
dödlig utgång, kommer att minska. Det är därför viktigt att Region
Jönköpings län arbetar vidare med att utreda möjliga åtgärder för att
minska antalet viltolyckor.
Att uppföra viltstängsel på hela vägnätet som påverkas av
hastighetsöversynen eller längs vägar som i övrigt är drabbade av
viltolyckor är inte möjligt både på grund av ekonomiska förutsättningar
och på grund av viltets behov av utrymme. Däremot finns det många
åtgärder som kan vidtas för att minska olycksriskerna. En utredning av
vilka åtgärder som är möjliga att genomföra längs sträckor där viltstängsel
inte bedöms kunna sättas upp bör därför genomföras.

Gång- och cykelvägar
Omvärldstrender påverkar på olika sätt både stadens, transportsystemets
och cyklingens utveckling. Den fortsatt snabba urbaniseringen med allt
fler boende i växande städer kommer att ställa ytterligare krav på redan
begränsade ytor och på den fysiska planeringen av vägar och gator.
Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt och cykel är ett
yteffektivt transportsätt. Arbetet för hållbara och attraktiva städer blir
alltmer ett gemensamt åtagande där transporterna behöver ses i relation till
andra områden, exempelvis bostadsbyggande. Väl utbyggd
cykelinfrastruktur innebär också förbättrad tillgänglighet till samhällets
funktioner och service för stora delar av befolkningen, framförallt för dem
som inte har tillgång till bil eller kollektivtrafik. Åtgärder för förbättrade
cykelmöjligheter bidrar därför till att uppfylla både funktionsmålet och
hänsynsmålet i de övergripande transportpolitiska målen.
Att främja ökad cykling har flera utmaningar. Bland annat är cyklister en
heterogen grupp kvinnor och män i olika åldrar och faser i livet. De har
olika resvanor, olika behov och olika förutsättningar. Det är angeläget att
samhällsplaneringen främjar en hållbar samhällsstruktur och ett hållbart
transportsystem med goda möjligheter för alla att använda cykeln som
färdmedel. Till planeringen av säker infrastruktur behövs även fungerande
drift- och underhåll samt goda och trygga parkeringsmöjligheter. Det är
viktigt att tänka på vilken typ av cyklister eventuella satsningar gynnar;
vuxna och barn i olika åldrar, kvinnor och män, arbetspendlaren och
fritidscyklisten.
Myndigheten för trafikanalys har visat att cyklingen bland barn och unga
minskar. Att cyklandet bland barn och unga minskar är oroande, även ur
ett mer långsiktigt perspektiv, eftersom de värderingar och vanor som
utvecklas i unga år har stor betydelse längre fram i livet. Dock är det svårt
att utifrån den kunskap som finns i dag dra slutsatser om varför barn och
ungdomar minskat sitt cyklande.
Antalet cykelresor har minskat kraftigt i kommuner utanför de större
tätorterna. I dessa kommuner, där det tidigare gjordes flest cykelresor, har
antalet cykelresor nästan halverats. Den största andelen av alla cykelresor,
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44 procent, görs nu i medelstora städer och deras förortskommuner. Den
genomsnittliga cykelresans längd har däremot ökat med en tredjedel och är
nu tre kilometer. Ökningen av reslängden har skett främst bland
medelålders män och i medelstora städer samt storstäder, med förorter.
Uppdaterad kunskap saknas, men äldre studier har visat att utlandsfödda
kvinnor i högre grad inte kan cykla.
Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd för att få fler att
välja cykeln istället för bilen för vardagsresor som ex. arbets- och
skolpendling. Studier visar att antalet cykelresor kan öka med upp till 55
procent på sträckor där det byggs cykelväg. Utbyggnad av gång- och
cykelvägar ger både en överflyttning från bil till cykel och genererar fler
resor. Enligt Trafikverket är det rimligt att räkna med att cykelresorna ökar
med 20 procent på sträckor med ny cykelväg.
Cyklister är den grupp som i dag utgör störst andel av allvarligt skadade
trafikanter. En av de största utmaningarna för att ökad cykling ska bidra
till hög livskvalitet och hållbar samhällsutveckling är att höja säkerheten
för cyklisterna. Hinder för att cykla kan till exempel vara att man upplever
att det är riskabelt. För att få effekt av investeringar i cykelvägar och för
att dess ska komma så många som möjligt till del, är det viktigt att ta
hänsyn även till upplevd trygghet och säkerhet.
För att prioritera de cykelåtgärder som redovisas i planen har ett
oberoende kunskapsunderlag av cykelvägar längs det statliga vägnätet
tagits fram under 2016.7 Kunskapsunderlaget visar att cykelvägnätet
utanför tätorter är väldigt sparsamt utbyggt i Jönköpings län. Det kan
delvis förklaras med att det är relativt långt mellan tätorterna. De längre
sträckor längs statliga vägar där det finns separerad cykelväg är
Huskvarna–Kaxholmen–Skärstad och Anderstorp–Gnosjö. Dessutom
finns kommunala cykelvägar sträckorna Gislaved–Hestra, Skillingaryd–
Vaggeryd–Hok, Vetlanda–Landsbro (nedlagd banvall) och Vetlanda–
Ekenässjön. Se karta över befintliga cykelvägar nedan.

7

Underlagsmaterialet finns på webbplattsen www.utveckling.rjl.se,
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Figur 17. Befintliga cykelvägar i länet 2016, från utredningen av potentialen för regionala
cykelstråk i Jönköpings län.8

Kartan baseras på den nationella vägdatabasen (NVDB). Även om det kan
finnas ett visst bortfall av cykelvägar på grund av att kommunerna har
olika rutiner för hur cykelvägarna registreras i databasen, ger kartan en
överblick av framförallt utbyggnaden av cykelvägar. Eftersom tillgängliga
medel inte räcker för att möta alla behov och önskemål har satsningarna i
den regionala transportplanen ett tydligt fokus på potentialen för
vardagligt resande och cykling. Detta innebär att åtgärder som främst eller
enbart främjar turistcykling har lägre prioritet i planen. Potentialen för
turismcykling bör dock beaktas, särskilt med anledning av att
cykelturismen ökat kraftigt under det senaste åren.
Regionala cykelstråk
Inför framtagandet av Regional transportplan för Jönköpings län 20182029 har behovet av regionala cykelstråk lyfts fram och utretts. Syftet har
varit att försöka identifiera sträckor där det finns potential för att bygga
längre sammanhängande cykelstråk vilka då kommer att omfatta flera
kommuner.
Som underlag till utbyggnanden av funktionella stråk och prioriteringen av
investeringar i cykelvägar har ett oberoende kunskapsunderlag tagits fram.
Potentialen för funktionella regionala cykelstråk har beräknats genom
parametrar som invånarantal och närhet för att ta fram de stråk som har
störst potential för skol- och arbetspendling med cykel

Underlagsmaterialet med bilagor finns på webbplattsen
https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regional-transportplan---jonkopingslan-2018-2029/.
8
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Figur 18. Identifierade relationer med potential för cykelväg 2017, från utredningen av
potentialen för regionala cykelstråk i Jönköpings län.9

Intresset för elcyklar ökar och därför har två modeller använts för att ta
fram sträckor med potential för cykelväg. Dels en modell som speglar
cykling med traditionell cykel, dels en modell som speglar användningen
av elcykel. Sträckorna visas på kartan ovan.
Det tydligaste mönstret av sammanhängande sträckor är den starka
relationen Sandhem–Mullsjö–Habo–Jönköping–Tenhult–Nässjö–Eksjö–
Ekenässjön. Den sträckningen bör ses som ett stråk med potential. Det
finns en stark relation mellan orterna Gnosjö–Hillerstorp, Anderstorp–
Reftele–Bredaryd samt Vrigstad–Stockaryd–Sävsjö. I Gnosjö- och
Gislavedsområdet finns ett utbyggt cykelnät, men vissa sträckor återstår.
Lika intressanta är de områden där relationer saknas, till exempel i Aneby
och Tranås, där den lokala cyklingen har större betydelse än den regionala.
Det kan dock finnas potential för framtida stråk från Tranås mot
Östergötlands län som ännu inte utretts. Sträckorna på kartan visar enbart
en del av cykelåtgärderna i den regionala planen. Lokala åtgärder kommer
även i fortsättningen att vara viktiga. Modellen utelämnar även vissa
faktorer, exempelvis potentialen av cyklister som finns längsmed de olika
sträckorna och andra relevanta målpunkter. Underlaget ger ändå en god
bild av de cykelstråk som Region Jönköpings län bör satsa på ur ett
regionalt perspektiv. För att fånga upp viktiga aspekter som modellen inte
tar med, har berörda kommuner fått möjlighet att kommentera de
potentiella regionala cykelstråken.

Underlagsmaterialet med bilagor finns på webbplattsen
https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regional-transportplan---jonkopingslan-2018-2029/.
9
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Regionala cykelstråk som kommer att utredas i form av åtgärdsvalsstudier
(ÅVS) är:
• Barnarp–Tenhult–Forserum–Nässjö,
• Sandhem–Mullsjö–Habo–Jönköping,
• Gislaved–Smålandsstenar–Värnamo–Bor.
Att arbeta utifrån ett stråk-tänk även för cykelåtgärder och att inom
stråken prioritera de åtgärder med störst nytta och ha tydliga
utgångspunkter för prioritering, är grunden för att på lång sikt kunna knyta
ihop länet med cykelvägar, där det är möjligt. Att elcyklar ökar i
popularitet väntas öka potentialen för större och längre stråk.
Regional cykelstrategi
Den regionala transportplanen innehåller många av de delar som
vanligtvis utgör grunden för en regional cykelstrategi, nämligen underlag
för investeringar, prioriteringar och utbyggnadsstrategi. Regionala aktörer
är eniga om att dessa delar även fortsättningsvis ska ingå i den regionala
transportplanen. För att arbeta fram en regional cykelstrategi som
kompletterar den regionala transportplanen behöver glappet mellan
investeringar och övrigt regionalt och kommunalt ansvar identifieras. En
regional cykelstrategi bör inte innehålla delar som utgör Trafikverkets
eller kommunernas ansvar, utan istället fokusera på att ena länet kring
frågan med utgångspunkt i de mjuka frågorna som folkhälsa,
samhällsplanering, ökad säker cykling, mobility management med mera.
En regional cykelstrategi måste även ta hänsyn till och inkludera det
arbete som redan har gjort och som pågår i länet, exempelvis projektet
Hela Resan. Region Jönköpings län kommer ta fram underlag för det
fortsatta arbetet med att ta fram en kompletterande cykelstrategi.
Projektet ”Hela Resan”
I mars 2017 startades Jönköpings läns stora hållbarhetsprojekt med fokus
på resande: Hela resan - regionalt stöd för hållbart resande i expansivt
Jönköpings län. Projektet ska stötta Region Jönköpings län, länets
kommuner samt små- och medelstora företag i att arbeta systematiskt med
aktiviteter kopplade till handlingsplaner för hållbart resande. Syftet är att
minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och
arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler transportalternativ.
Projektmålet är att visa på, erbjuda och stötta implementering av ett flertal
energieffektiva koldioxidsnåla samt anpassade alternativ för tjänste- och
arbetspendlingsresor i Jönköpings län. Delmålen som projektaktiviteterna
utgår ifrån är: kunskapsstöd, siffror för hållbart resande,
beteendepåverkande kampanjer, alternativ för landsbygden,
reserådgivning samt cykelfrämjande åtgärder.
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Kollektivtrafik
God tillgång till kollektivtrafik har stor betydelse för länets tillväxt och
välfärd. Kollektivtrafiken är viktig för att vidga arbetsmarknadsregionerna
och bidra till att förbättra näringslivets kompetensförsörjning.
Pendlingsmönstren i Jönköpings län är därför centralt för utvecklingen av
framtidens kollektivtrafikstråk. Att se alla delar av samhällsplaneringen
och att samplanera kollektivtrafikåtgärder med investeringar som
exempelvis bostadbyggande, cykelvägar eller pendlarparkering, är viktigt
för att skapa förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik och ett hållbart
resande.
Ytterligare en faktor för kollektivtrafikens attraktivitet och möjlighet till
strukturomvandling är långsiktighet och förutsägbarhet. Resenärerna
måste på förhand veta att turerna finns kvar under en lång tid och att de
informeras inför större förändringar. Trafikeringens långsiktighet är
särskilt viktigt för arbetsresor och kan bidra till ökad rörlighet på
arbetsmarknaden om resenärerna har en pålitlig och trygg
pendlingsmöjlighet.

Figur 19. Antalet resor med tåg respektive buss i Jönköpings län 2015.
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Figur 20. Turutbudet för regional kollektivtrafik 2015.

Jönköpings län har många utmaningar i att försörja länet med
kollektivtrafik. Det beror på länets struktur, storlek, långa avstånd mellan
kommunhuvudorterna, att länets största ort ligger relativt ocentrerat samt
att länet har många stråk som behöver försörjas för att uppnå
trafikförsörjningsprogrammets mål. Region Jönköpings län har trots dessa
utmaningar ett gott turutbud på de flesta orter och ett högt resande både
med tåg och med buss, vilket kan ses på bilderna ovan. En framtida
utmaning är dock att arbeta med restidkvoter för att genom detta stärka
kollektivtrafikens attraktionskraft och för att bli en reell konkurrent med
biltrafiken. I detta arbete finns flera centrala punkter:
•
•
•
•
•

Arbeta med framkomlighetsfrågor för att bland annat korta
restider,
Arbeta med att förbättrad hållplatsstandard för bland annat ökad
tillgänglighet,
Potentialen för pendlarparkeringar,
Översyn av antalet hållplatser, kopplat till säkerhet och arbetet med
att förbättra restidskvoter,
I samarbete med Kalmar län och Kronobergs län utreda potentialen
för ett eller flera storregionala snabbusskoncept.

En fråga med tydlig koppling till infrastrukturplaneringen är elektrifiering
av de regionala oelektrifierade järnvägsbanorna, med Y:et10 som första
etapp. Det ger flera möjligheter till förbättringar, till exempel kortare
restider inom länet, minskad klimatpåverkan samt ökad robusthet och
redundans nationellt. Det skulle även ge ekonomiska fördelar för länet
Järnvägarna Vaggerydsbanan och järnvägen Halmastad-Nässjö-Jönköping (HNJbanan).

10
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som exempelvis möjligheter till en enhetlig tågflotta vilket ökar
förutsättningarna för pålitlig och rationell trafik, och därmed ökad
attraktivitet för kollektivtrafiken.
Region Jönköpings län har som mål att kollektivtrafiken ska erbjuda
invånarna i Jönköpings län goda kommunikationer till och från orter inom
länet, men också till angränsande län. Syftet är att underlätta resande till
arbete, studier, offentlig och privat service samt fritid.
För att kollektivtrafiken ska upplevas som jämställd måste både kvinnor
och män ha tillgång till den. Resmönster för kvinnor och män kan
analyseras med de nationella resvaneundersökningarna RES 2005/06 och
RVU Sverige 2011–2016. Undersökningarna visar att män och kvinnor
ägnar ungefär lika mycket tid till vardagsresande, men att det finns stora
skillnader för vilka ärenden resorna görs. Även längden på resan i antalet
kilometer skiljer sig åt. Mäns vardagsresande är drygt 20 procent längre än
kvinnors vardagsresande och män reser i större utsträckning till
förvärvsarbete medan kvinnor reser i större utsträckning för inköp, service
och till eller för vänner, familj och släktingar. För att nå ett jämställt
samhälle blir det därför viktigare att de som utformar systemen och de
som fattar beslut om utformningen av transportsystemet är representativa
vad gäller könstillhörighet och har information om resmönster.

Jönköping som transport- och logistiklän
Sverige har ett perifert läge i förhållande till flera tunga marknader för
utrikeshandeln. Därför är effektiv infrastruktur och logistik särskilt viktigt,
inte bara för Jönköpings län utan för hela landet. Från Jönköpings län nås
80 procent av Sveriges befolkning inom en radie om 35 mil. Det ger länet
ett unikt läge. Jönköpings län har en mycket framgångsrik
tillverkningsindustri och logistiknäring. Goda lagermöjligheter och
förutsättningar till returlaster samt omfattande tillverkningsindustri gör att
länet kallas för ett transport- och logistiklän. Att både företag som har stort
behov av transporter och företag som erbjuder transporter ges
förutsättningar att utvecklas och växa är avgörande för tillväxten så väl i
länet som i riket.
Jönköpingsområdet är centralt för transporter och logistik med en viktig
funktion för hela landets tillväxt. Godstransporterna på de hårt belastade
sydsvenska järnvägs- och vägnätet beräknas dessutom öka, bland annat på
grund av den beslutade Fehmarn Bält-förbindelsen och ökande handel mot
östra Europa. För att kunna leva upp till nationella och regionala
målsättningar om tillväxt, miljö och utveckling krävs därför en utökad
kapacitet i infrastrukturen.
Efterfrågan på transporter brukar kallas en härledd efterfrågan, eftersom
den kan härledas tillbaka till de transportbehov andra sektorer i ekonomin
har. Tillgång till goda transporter krymper avstånden i tid och rum.
Förbättrad transportinfrastruktur kan därför sänka kostnaden för
personresor och godstransporter. Transportkostnaderna påverkar
48

lokalisering och geografisk koncentration av företag samt ekonomiska
aktiviteter i regioner och städer. Både för logistikföretag och för andra
företag som har behov av transporter, är det därför viktigt med tillgång till
god infrastruktur och att samspelet mellan flyg, sjöfart, väg- och
järnvägstransporter fungerar. Kopplingen till länets terminaler och
flygplats är mycket viktig, men det är också kopplingen till terminaler,
flygplatser och hamnar i övriga landet. I Jönköpings län finns några av
landets största logistikområden och terminaler som genererar tusentals
arbetstillfällen. Investeringar i bättre infrastruktur ökar konkurrenskraften
för dessa företag, genom bättre transportmöjligheter och bättre
kompetensförsörjning, eftersom förbättrade kommunikationer ger större
arbetsmarknader.
I länet finns fem omlastningscentraler för gods; Stockaryd i Sävsjö
kommun, Båramo i Vaggeryds kommun, Gamlarp i Nässjö kommun,
Ljungarum i Jönköpings kommun och Torsvik i Jönköpings kommun.
Terminalerna har olika förutsättningar och är nischade med bland annat
inriktning mot skogliga råvaror, vagnslast, biobränsle, container och
trailer. De många omlastningscentralerna ger goda förutsättningar för
intermodala transporter (transporter som sker med flera olika
transportslag) vilket går i linje med regeringens mål om att flytta gods från
lastbil till järnväg och sjöfart. För att främja en sådan utveckling finns
flera utmaningar, bland annat transportköparnas ofta konservativa
inställning till intermodala transporter och hård konkurrens inom
transportbranschen. Break-even- distansen för intermodala transporter
sägs vara mellan 30 och 50 mil. Det är en utmaning för transporter i södra
Sverige, men ger möjligheter för länge transporter. Det förutsätter dock
attraktiva tåglägen och förutsägbarhet i järnvägssystemet. Ytterligare en
faktor som påverkar intermodala transporter är de höjda banavgifterna,
vilket kan minska deras attraktivitet då priset fortfarande är den främsta
konkurrensfaktorn mot lastbil.
Jönköpings län har stark tillverkningsindustri, skogsindustri och
jordbruksnäring. Dessa branscher har ett stort behov av väg- och
järnvägstransporter. För att främja en ökad användning av hållbara
transporter krävs förståelse för de utmaningar som dessa företag har. Att
hela transporten sker på järnväg kommer inte vara möjligt för de flesta
företag, utan en del av transporten kommer sannolikt att ske med lastbil.
Det gör att hållbara bränslen och intermodala transporter är viktiga delar
för att möjliggöra så hållbara transporter som möjligt. Många företag har
även det så kallade ”first-mile”- eller ”last mile”-problemet vilket innebär
att en del av transporten (ofta den första eller sista) utgör ett hinder för
hela transporten, exempelvis att lastbilen inte kan ta sig till lastplatsen
eftersom vägen är för dålig eller inte klarar tyngden.
Som i många branscher är det inte transporten i sig som orsakar den
negativa klimatpåverkan utan det är främst drivmedelet som används, även
om annan miljöpåverkan förekommer. Att Region Jönköpings län även
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fortsättningsvis är aktiv i frågan med hållbara drivmedel är viktigt för att
fortsätta vara en logistiknod med ett starkt och livskraftigt näringsliv.
Det är angeläget och nödvändigt att investera i järnvägen för att främja att
mer gods överförs från väg till järnväg och att kapacitet och standard
stärks på de regionala banorna, i första hand Jönköpingsbanan och Y:et
(Y:et består av Vaggeryds-banan och HNJ-banan). Samtidigt finns stora
behov i anslutning till terminalerna och bättre järnvägsanslutningar,
exempelvis nya växlar, samt investeringar i anslutande väginfrastruktur.

Regionala flygplatser
I takt med att allt fler marknader blir globala och allt större del av
ekonomin baseras på kunskap, finns anledning att tro att flygplatser
kommer att spela en större roll framöver. I en rapport från Internationella
Handelshögskolan i Jönköping beskrivs effekterna av Jönköping Airport
för länet utifrån två prognoser. Prognoserna beskriver utvecklingen på tio
års sikt med respektive utan flygplats i Jönköpings län. Prognosen med
flygplats ger ungefär 3 200 fler arbetstillfällen och en
bruttoregionalprodukt som är 100 miljoner kronor större än utan
flygplats.11
Flygbranschen står inför stora utmaningar, främst kopplat till dess
miljöpåverkan som i första hand beror på flygbränslet. Det pågår mycket
forskning kring miljömässigt hållbara bränslen för flyg. Den största
råvaran för miljöflygbränsle är trä. Det är en råvara som Jönköpings län
har både god tillgång av och kunskap kring. Även om försök gjorts med
inblandning av mer hållbara bränslen så är det oklart när i tiden
miljöbränslen för flyget kan introduceras fullt ut.
Den regionala planen hanterar sedan 2012 driftbidrag till icke statliga
flygplatser, då detta flyttades över från Luftfartsstyrelsen till de regionala
planerna. Jönköpings län avsätter 28 miljoner kronor i planen till
Jönköping Airport AB, vilket är i samma storleksordning som tidigare
planperiod. Flygplatsen får även bidrag direkt från Region Jönköpings län,
vilket är ett resultat av skatteväxling med Jönköpings Länstrafik.
Jönköping Airport AB ägs sedan 2010 av Jönköpings kommun.
Flygplatsen har en unik tillgänglighet genom sitt läge mitt i södra Sverige.
Flygplatsen erbjuder både charter- och reguljärflyg, frakt och postflyg
nattetid samt charterflyg från Tyskland under sommaren. Sedan 2015 finns
även en flyglinje till Europa (Frankfurt).
För Jönköping län är även närheten till andra flygplatser viktig för den
regionala utvecklingen. Både Kastrup (Danmark), Malmö Airport,

11

http://www.jonkopingairport.se/download/18.52c074f715221cdc0ec30c9/14531038912
70/J%C3%B6nk%C3%B6pings+flygplats_den+regionalekonomiska+betydelsen.pdf
2017-09-04.
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Göteborg Landvetter Airport, Stockholm Skavsta Airport samt Arlanda är
målpunkter för många av länets invånare för både arbets- och fritidsresor.
Under 2016 har regeringen inlett arbetet att ta fram en flygstrategi för ett
hållbart Sverige. Flygstrategin ska bidra till att göra Sverige till ett mer
hållbart samhälle – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Strategin tar sin
utgångspunkt i de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet,
miljö och hälsa samt regeringens mål om lägsta arbetslöshet i EU år 2020.
Regeringens arbete genomförs i dialog med företrädare för branschen och
berörda myndigheter.

Utblick mot 2050
Vid en utblick mot 2050 måste några allmänna långsiktiga trender vägas
in. Förutom urbaniseringen sker teknikutveckling och digitalisering av
samhället mycket snabbt. Nya megatrender som ökad världshandel,
delningsekonomi och ökad tjänstenäring gör det mycket svårt att förutsäga
eller prognistisera framtiden. Alltmer av den ekonomiska aktiviteten
koncentreras till områden där det bor många människor, något som skett i
takt med att jordbruket rationaliserats och det övriga näringslivets
strukturomvandling från tillverkning till tjänster. Att människor bor tätare
är en global trend. I täta strukturer skapas fler och mer välbetalda arbeten
och där är efterfrågan på högutbildad arbetskraft störst. Några av de
viktigaste faktorerna i planeringen av infrastruktur och transporter blir
därför hur många människor det bor i länet, var de bor, var de arbetar och
hur näringslivet utvecklas. Korta avstånd mellan människor, att det finns
många arbetstillfällen att välja på och att det är lätt att resa bidrar till
attraktiviteten hos stora tätorter och tätortsområden. Nya stambanor för
höghastighettåg skulle möjliggöra ökad tillgänglighet till de regionala
kärnorna och viktiga målpunkter, vilket bidrar till hållbar tillväxt,
förstorade arbetsmarknadsregioner och ökad kompetensförsörjning.
Teknikens och digitaliseringens förändring av samhället kan redan ses och
de förändringar som sker idag kan ge en indikation om i vilken riktning
utvecklingen går. Exempel på det är ökat utbud av digitala tjänster och
affärsmodeller som bygger på delningsekonomi, som AirBnB och Über.
Identifierade trender som delningsekonomi, digitalisering och autonoma
fordon kan innebära en utmaning av traditionella normer och ge nya
förutsättningar även för jämställdhetsarbetet.
Digitaliseringen ger bättre förutsättningar för delningsekonomi, vilket kan
påverka transportsystemet på ett sätt som idag ligger närmare hur kvinnor
traditionellt sett reser dvs. kollektivt. Klimatutmaningen kräver minskade
utsläpp av växthusgaser och minskad användning av den traditionella
bilen, vilket även detta leder utvecklingen mot något som ligger närmare
hur kvinnor traditionellt reser. Teknikutvecklingen, digitaliseringen och
klimatutmaningen kan därmed sammantaget sägas utmana de normer som
hittills dominerat persontransporter: bilägandet och ett resmönster som
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generellt ligger närmare hur män traditionellt reser. Genom dessa
möjligheter skapas, förutsatt att potentialen för normbrytande utveckling
tas till vara, förbättrade möjligheter att möta klimatutmaningen och att nå
ett mer jämställt transportsystem.
Att förändra de rådande könsnormerna kring ”vem som gör vad” av det
obetalda hemarbetet har troligen större påverkan på jämställheten i
samhället än de trender som kan ses för infrastruktur, automatisering och
digitalisering. Det finns en bild av att autonoma fordon kommer göra det
möjligt för människor att spara tid, men det är viktigt att minnas att inte
alla sysslor, betalda eller obetalda, kan utföras under färd i ett autonomt
fordon. Autonoma fordon skulle kunna underlätta för fler att ta sig dit de
vill och vara en del av det offentliga livet. Det skulle även kunna göra
skillnad för personer som idag inte kan köra själva. Men det är ingen
självklarhet att äldre personer, rörelsehindrade eller barn kommer att
kunna resa självständigt med autonoma fordon. Kvinnor hämtar och
lämnar barn i dubbelt så stor utsträckning som män. Det är oklart hur
behoven att skjutsa barn och andra närstående kommer att påverkas och i
vilken utsträckning det skulle påverka denna del av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet.
I länet väntas störst befolkningsökning i Jönköping med omnejd.
Jönköpings har identifierats som länets tillväxtmotor i den systemanalys
som togs fram av Regionsamverkan Sydsverige 2015. Värnamo, Nässjö
och Tranås har identifierats som regionala kärnor. Behovet av väl
fungerade infrastruktur och kollektivtrafik som knyter ihop dessa orter är
av stor vikt för den regionala utvecklingen, men i planeringen och
prioriteringen av infrastrukturen måste fler faktorer räknas med;
restidsrelationer, ekonomisk och social hållbarhet samt klimatpåverkan.
Den fysiska infrastrukturen i form av vägar och järnvägar som Sverige
investerat i under de senaste 150 åren har lagt grunden även för framtidens
resor och transporter. Utbyggnaden av nya stambanor skapar
resmöjligheter som inte funnits tidigare (se avsnittet ovan om nya
stambanor), men bygger på beprövad teknik. Det finns ännu inga
indikationer på investeringar i någon helt ny typ av person- eller
godstransporter. Majoriteten av de nya fordon som presenteras är
fortfarande i sin grundstruktur samma som konventionella fordon, dvs. det
är fortfarande bil- och lastbilsliknande fordon och är beroende av väg eller
vägliknande infrastruktur. Ny teknik som möjliggör helt eller delvis
autonoma fordon kan påverka samhället och samhällsplaneringen genom
människors och fordons förändrade rörelsemönster och förändrad
markanvändning, i dagsläget bedöms dock inte teknikutvecklingen
påverka den grundläggande infrastrukturen eller trängselproblematiken.
Frågan om resurseffektivitet kvarstår fortfarande, oavsett autonoma
fordon.
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Den enda helt nya infrastruktur som är under framtagande idag är
Hyperloop. Det är ett transportsystem baserat på rör där kapslar förflyttas i
nära vakuum, vilket ger låg friktion och därmed mycket hög hastighet.
Denna nya infrastruktur är fortfarande i utvecklingsstadiet och inga
officiella tester har ännu genomförts. Det går därför inte att säga om det är
infrastruktur som kan vara av intresse för framtida investeringar. Systemet
bedöms därför inte ha någon direkt effekt på den svenska infrastrukturen
eller dess planering för denna planperiod.
Under de senaste åren har drönare ökar i popularitet. En drönare är en
obemannad flygande farkost med motor. Den styrs vanligtvis via
fjärrkontroll, men en del obemannade luftfartyg kan även flyga autonomt.
Dessa används oftast för fjärrövervakning i militärt bruk. I Sverige
används de dock huvudsakligen för flygfotografering. Tester har även
gjorts för att använda drönare till transport av varor och gods. Även om
framtida användningsområden för drönare kan vara många, exempelvis att
frakta varor till otillgängligt belägna orter och transportera människor, är
det inte troligt att det kommer ske i någon större kommersiell skala som
påverkar planeringen av länets infrastruktur. Vid ökad kommersiell
användning kan det dock finnas behov av att skapa last- och
lossningsplatser, särskilda luftrum och då kan även regelverk behöva ses
över.
Den digitalisering och teknikutveckling som däremot kan ha stor påverkan
på samhället är möjligheten att genom realtidsdata skapa en sammanhållen
styrning av både konventionella och självkörande fordon för att planera
trafiken i realtid.12 Om trafiken samplaneras kan resursutnyttjandet
effektiviseras genom smartare färdvägar, bättre utnyttjande av gaturummet
eller organisering av fordonskaravaner när det är ändamålsenligt. Ett
sådant sammanhållet planeringssystem har dock många utmaningar som
ännu inte är utredda, till exempel informationssäkerhet, hur ansvara för ett
sådant system kan eller ska fördelas m.m. Det finns även risk för att ökad
effektivitet leder till ökade transporter och ökad användning av varor och
tjänster, vilket kan leda till ökade miljöbelastningar, så kallade
rekyleffekter.
Några slutsatser som kan dras av trenderna i samhället är att det finns
potential att minska biltrafikvolymer och den totala fordonsflotta om
autonoma fordon i stor skala blir verklighet. Det finns även potential för
att gränsen mellan privat trafik, taxi och kollektivtrafik därmed suddas ut
och att efterfrågan på digitala tjänster ökar. Vilka effekter som det kan få
är dock oklart.
De stråk som idag trafikeras av kollektivtrafik bedöms även
fortsättningsvis vara aktuella för trafikering. Trafiken på järnväg har ökat
stadigt i popularitet. Det medför att efterfrågan på ökad turtäthet är aktuell
Se bland annat ”För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi”,
N2017/03643/D.
12
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i attraktiva stråk. Även den vägbundna trafiken väntas öka, den är dock
lättare att anpassa efter efterfrågan. Nya typer av drivmedel och nya typer
av resecentrum kan tillkomma i takt med eldriftens utveckling. Hur
digitaliseringen kan påverka utbudet av kollektivtrafik eller hur invånarna
kan eller ska erbjudas trafik är däremot svårt att förutse. En möjlig
utveckling är anropsstyrd trafik som planeras digitalt i realtid utefter
resenärernas geografiska läge och närhet. Detta förutsätter dock autonoma
fordon.
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Planeringsprocessen
Planeringssystemet och processen
Planeringen av transportinfrastrukturen sker på flera nivåer: Många
mindre vägar är enskilda och hanteras av samfälligheter eller privata
aktörer. Kommunerna ansvar för det kommunala vägnätet, vilket kan
beskrivas som de lokala gatorna innanför tätortsgränsen. Investeringar i
den statliga infrastrukturen planeras både av länsplaneupprättarna (vilket
oftast är en region eller ett regionförbund) som ansvarar för huvuddelen av
vägnätet i respektive län, och av Trafikverket som ansvarar för de
nationella stamvägarna och samtliga statliga järnvägar. Den process som
styr planeringen av både objekt och ekonomi är en rullande planering där
både den regionala och den nationella planen omfattar en period om 12 år.
Planerna revideras vanligtvis vart fjärde år. Det finns dock möjlighet att
årligen ändra i regeringens planbeslut om ny information kommer fram
eller när projekt blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs upp
genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn
till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge.
Planeringsperioder

Figur 21. Bilden visar hur de olika planeringsperioderna överlappar varandra (observera
att bilden inte är skalenlig).

De objekt som ska genomföras under planperioden 2018-2029
kategoriseras i tre tidsatta steg. I den första kategorin, år 1–3 (2018–
2020), ligger de pågående projekten, i år 4–6 (2021–2023) ligger projekt
som är klara för planering och ska genomföras. För år 7–12 (2024–2029)
ligger projekt som inte är klara för byggstart eftersom de inte är utredda
eller där finansiering inte är fullt klarlagd. Dessa ska istället beskrivas som
namngivna brister.
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Figur 22. Indelning i kategorier. Bilden visar de olika planeringsperioderna.

Planeringssystemet innebär att den fysiska planeringen sker i en
sammanhållen process i flera steg (förstudie, utredning och plan) samt att
en förberedande studie görs inom ramen för den långsiktiga ekonomiska
planeringen. Denna kallas åtgärdsvalsstudie och beskrivs mer ingående
nedan.

Nationell och regional transportplan
Som beskrivits tidigare är ansvaret för Sveriges infrastruktur uppdelat på
olika parter och planeringen delas upp i två planer: en nationell
transportplan och en regional transportplan för varje län. I den nationella
transportplanen finns investeringar i de nationella stamvägarna (se kartan
nedan) och alla järnvägar. I den regionala planen finns traditionellt
investeringar i de regionala vägarna samt satsningar på kollektivtrafik och
gång- och cykelåtgärder. Länsplaneupprättaren har rådighet över de medel
som tilldelats länet och har möjlighet även att medfinansiera objekt som
ligger i den nationella transportplanen, exempelvis åtgärder på järnvägar.
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Figur 23. Nationella stamvägar, Trafikverket.13

För att se hur den nationella budgeten för infrastruktur fördelas kan
planerna med fördel läsas tillsammans. Det ger helheten i de planerade
investeringarna för planperioden.
Genom att ansvaret för planeringen av infrastrukturåtgärder är uppdelat på
två planer har länsplaneupprättarna möjlighet att ge den regionala planen
sin egen prägel och prioritera åtgärder som bedöms göra störst nytta i
länet. I den regionala planen finns det möjlighet att medfinansiera objekt i
nationell plan vilket ger länsplaneupprättarna möjlighet styra medel för att
visa den regionala nyttan som nationella objekt kan ha.
Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har tagit initiativ till att i samverkan med
länsplaneupprättarna peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och
regional tillgänglighet.14
Det finns i dag en mängd olika utpekanden av vägnät, till exempel
utpekade vägar för arbetspendling, för godstransporter och för personer
med funktionsnedsättning. Dessutom är vägnätet indelat i vägkategorier
utifrån väghållaransvar, standard m.m. Det saknas ett gemensamt
ställningstagande till vilka av våra vägar som är viktigast för
tillgängligheten. Trafikverket och andra aktörer har i flera sammanhang
behov av ett sådant samlat utpekat vägnät, exempelvis vid beskrivning av

http://www.trafikverket.se/contentassets/38814d51236e47ff92594b30ea8eda68/201409-nationellt-stamvagnat.pdf , 2017-09-04.
14
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/samhallsplanering/funktionellt-prioriterat-vagnat/Remiss/, 2017-12-13.
13
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brister och prioriterar åtgärder samt vid hastighetsanalyser och utpekande
av riksintressen.

Figur 24. Funktionellt prioriterat vägnät för Jönköpings län, nationellt och internationellt
viktiga vägar, Trafikverket, 2016.

Viktiga vägar för nationell och regional tillgänglighet
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast
för nationell och regional tillgänglighet. Detta görs i samarbete med
berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna. Detta vägnät kallas för
funktionellt prioriterat vägnät.
Det prioriterade vägnätet kommer att användas som ett planeringsunderlag
i kommande planeringsprocesser. Genom att peka ut vägar med fokus på
tillgänglighet och enas om deras viktigaste funktioner ges en bra grund för
olika verksamheter och projekt.
Vägnätet kallas för Funktionellt prioriterat vägnät och utgör ett uppdaterat
och samlat planeringsunderlag för:
•
•
•

vilka vägar där det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på,
prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen,
hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i
avvägningar mellan olika intressen.

Trafikverket och andra aktörer har nytta av det prioriterade vägnätet i
samhällsplanering och i arbeten som regionala hastighetsanalyser,
revidering av regionala systemanalyser, beskrivning av brister och
prioritering av åtgärder.
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Åtgärdsvalsstudie
Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) ska ge underlag för en prioritering av effektiva
lösningar inom ramen för tillgängliga resurser, och bidra till
vidareutveckling av hela transportsystemets funktion som en del i en
hållbar samhällsutveckling. Den ska ses som ett förberedande steg i valet
av åtgärder. Utifrån det identifierade problemet eller ett uppkommet behov
ska Region Jönköpings län föra en bred strukturerad dialog om alternativa
lösningar utifrån fyrstegsprincipen. Studien bidrar till tydligare metodik
för de tidiga planeringsstadierna. Det kan innebära en arena för dialog för
berörda aktörer, där också lösningar kan framkomma som inte direkt har
med trafik och transporter att göra.

Figur 25. Stegen i planeringen av infrastrukturobjekt.

Fyrstegsprincipen
Enligt regeringen ska fyrstegsprincipen vara vägledande för den fortsatta
planeringen av förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet, vilket
ställer ökade krav på ett effektivt klimat- och miljöanpassat
transportsystem. Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla
med resurser och minska transportsystemets miljöpåverkan. Den går ut på
att steg för steg analysera hur ett trafikproblem bäst kan lösas – i första
hand genom att påverka behovet av transporter, i sista hand genom stora
nybyggen. Befintlig infrastruktur bör optimeras före nybyggnation, det vill
säga få bästa möjliga kvalitet och kapacitet i det befintliga
transportsystemet.
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Figur 26. Fyrstegsprincipen.

Fyrstegsprincipen i den regionala planen
I planen hanteras fyrstegsprincipen på två sätt. Dels ingår principen som
en naturlig del i åtgärdsvalsstudierna för arbetet med identifierade projekt,
dels kan man använda en steg 1- eller steg 2-åtgärd för att förstärka en omeller tillbyggnad. Exempelvis kan byggandet av en ny
kollektivtrafikanläggning eller ny gång- och cykelväg kompletteras med
en steg 1-åtgärd som skulle kunna vara en cyklingskampanj för att
uppmuntra folk till ökat cyklande eller en informationskampanj för att
informera om att det nu på angiven sträcka går att cykla på ett säkert och
effektivt sätt. I planen avsätts ingen särskild pott för steg 1- och 2åtgärder, utan detta ska ingå som en naturlig del i planeringen av åtgärder.
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Utgångpunkter för planeringen
Nationella utgångspunkter
Regeringens direktiv
Region Jönköpings län har ett lagstadgat ansvarar för det regionala
tillväxtarbetet och insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och
utveckling.15 I detta ansvar ingår att upprätta och fastställa länsplaner för
regional transportinfrastruktur.16 Arbetet med att ta fram en regional
transportplan, eller länsplan som den även kallas, utgår från förordningen
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Förordningen anger vad planen ska innefatta och vilka åtgärder
tillgängliga medel får användas till.
Åtgärder som får ingå planen är bland annat
•
•

•

•

investeringar i statliga vägar som inte är nationella stamvägar
åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av
transportsätt, samt åtgärder som ger effektivare användning av
befintlig infrastruktur,
investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har
ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för
transportinfrastruktur,
åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:37)
om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar med mera.

I slutet av mars 2017 fick Trafikverket och länsplaneupprättarna i uppdrag
av regeringen genom direktiv (N2017/02312/TIF) att ta fram
transportplaner för perioden 2018–2029. Av direktivet framgår att de
prioriterade utmaningarna ska beaktas. Regeringen anger att de
prioriterade utmaningarna är att:
•
•
•
•
•
•

Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer,
bostadsbyggandet ska öka,
förutsättningarna för näringslivet ska förbättras,
förstärka sysselsättningen i hela landet,
utnyttja digitaliseringens möjligheter,
bidra till ett inkluderande samhälle.

Av regeringens uppdrag och direktiv framgår även att nuvarande planer
ska vara utgångspunkten och att planeringen ska utgå från de
transportpolitiska målen och bidra till optimal användning av
transportsystemet genom fyrstegsprincipen. Det ska framgå vilka
prioriteringar som planförslaget baseras på samt hur prioriteringarna

15
16

3 § Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
7 § Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
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motiveras, det bör också finnas en redovisning av hur mycket medel som
går till samfinansiering av åtgärder i nationell plan.
De åtgärder som prioriteras ska bidra till att det övergripande
transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen
nås. Det innebär att anpassa transportsystemet och tillhörande infrastuktur
till de krav som en långsiktigt hållbar utveckling ställer, såväl ekonomiska,
miljömässiga som sociala. Åtgärderna ska riktas mot att skapa
förutsättningar för ett kapacitetsstarkt, robust, säkert, tillgängligt och
hållbart transportsystem som tillgodoser näringslivets och medborgarnas
behov av arbetspendling och av godstransporter i alla delar av landet.
I propositionen ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för
stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling”(prop. 2016/17:21)
presenteras regeringens ställningstagande, samt förutsättningar och
utgångspunkter för den fortsatta infrastrukturplaneringen som särskilt ska
beaktas vid val och prioriteringar av åtgärder under arbetet med den
regionala trafikplaneringen. Regeringen framhåller att klimatpolitiken
innebär att Sverige ska vara ett föregångsland i klimatarbetet och bli ett av
världens första fossilfria välfärdsländer. Regeringen vill även att
järnvägens roll ökar genom att en större andel av de långväga
godstransporterna flyttas från väg till järnväg och sjöfart.
En del i regeringens jobbagenda är investeringar i bostäder och
infrastruktur. Bostadsbristen i Sverige är stor eftersom det under en lång
tid har byggts för få bostäder och det befintliga beståndet ofta utnyttjas
ineffektivt. En samordnad politik för investeringar i infrastruktur och
bostäder föreslås därför, vilket förbättrar möjligheterna för människor att
leva i hela landet, men också att pendla och flytta dit jobben finns. Vid
prioritering av åtgärder bör förutsättningar för att möta behovet av ökat
bostadsbyggande vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen.
Åtgärderna bör även bidra till att kollektivtrafikens andel ökar.
Bostadsbyggnadsprojekt som påverkar prioriteringen av åtgärder bör
präglas av hög genomförbarhet och ha en tidsmässig koppling till
åtgärden.
Den nationella transportplanen samt länsplanerna för regional
transportinfrastruktur ska vara trafikslagsövergripande. Ett
trafikslagsövergripande synsätt på infrastrukturen är angeläget för att
kunna uppfylla de transportpolitiska målen. Ett välfungerande
transportsystem innefattar att alla trafikslag var för sig ska fungera väl,
men ska därtill kunna samverka med andra trafikslag för att hela resan
eller transporten ska kunna fungera optimalt. De regionala ramarna ska
användas för investeringar och förbättringar av länets
transportinfrastruktur. Det förutsätts att länsplaneupprättarna i sina
prioriteringar utgår från ett länsöverskridande och ett nationellt perspektiv.

66

Nationella transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken är sedan 2008 att säkerställa
en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för invånarna och näringslivet i hela landet. Regeringen och riksdagen
betonar därmed att det övergripandet målet är en god tillgänglighet för
hela landet och att detta ska ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. De
transportpolitiska målen ställer således stora krav på utformningen och
användningen av transportsystemet.
Transportsystemet ska skapa god tillgänglighet på ett trafiksäkert sätt
samtidigt som det ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och bidra
till ökad hälsa. Det övergripande målet preciseras i ett funktionsmål om
tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa:
Funktionsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Till funktionsmålet finns ett antal preciseringar:
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet
och bekvämlighet.
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den
internationella konkurrenskraften
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan
Sverige och andra länder
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av
transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer
med funktionsnedsättning
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda
transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar
• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel
förbättras
Hänsynsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning
ska anpassas till att ingen dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det
övergripande generationsmålet för miljömål och miljökvalitetsmålen nås
samt till ökad hälsa.
Till hänsynsmålet finns ett antal preciseringar:
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020
• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom
järnvägstransportområdet och luftfartsområdet minskar fortlöpande
• Transportsektorn bidrar till att miljö kvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i
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•

transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År
2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till
minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där
transportsystemets utveckling är av stor betydelse för
möjligheterna att nå uppsatta mål

Nationell cykelstrategi
Sverige har en tydlig målsättning att främja en mer hållbar
samhällsutveckling, i denna ingår cykling som en del. Det svenska
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innebär bland annat att städer,
tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö, samt medverka till en god regional och global miljö. Regeringen
har konkretiserat de transportpolitiska målen i ett antal preciseringar för
cykel. Preciseringarna för funktionsmålet som har bäring på cykling är
följande:
•
•
•

Invånarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet
och bekvämlighet.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda
transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka.
Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska
förbättras.

Även flera av preciseringarna för hänsynsmålet har relevans för cykling:
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet ”Begränsad
klimatpåverkan” nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i
transportsystemet och ett brutet fossilberoende.
I den nationella cykelstrategin som offentliggjordes i april 2017 har fem
insatsområden identifierats som särskilt viktiga i arbetet för ökad och
säker cykeltrafik. Regeringen kommer att följa utvecklingen inom dessa
insatsområden för att säkerställa att arbetet går i önskvärd riktning. De fem
insatsområdena:
1.
2.
3.
4.
5.

Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen.
Öka fokus på grupper av cyklister.
Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.
Främja en säker cykeltrafik.
Utveckla statistik och forskning

De svenska och europeiska klimatmålen
Regeringens klimatpolitik innebär att Sverige ska vara ett föregångsland i
klimatarbetet och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Genom att ta ansvar för klimatpåverkan i Sverige ska Sverige visa
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ledarskap i den globala utmaningen att ställa om samhället så att det blir
långsiktigt hållbart, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.
Transporterna påverkar de flesta av de nationella miljömålen. Regeringen
antog 2012 flera etappmål för miljöarbetet. Sedan 2009 finns också
etappmålet om Begränsad klimatpåverkan för den svenska klimat- och
energipolitiken, detta mål är satt till år 2020 och innebär
•
•
•
•

40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med 1990, för de
utsläpp som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter
minst 50 procent förnybar energi
20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2008
minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn.

I regeringsdirektiven till länsplaneupprättarna17 hänvisas till regeringens
proposition prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.
Enligt propositionen ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp.
Till 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter även ha minskat
med minst 70 procent, jämfört med år 2010. Sveriges klimatarbete har
även utgångspunkt i klimatavtalet från Paris 2015 vilket börja gälla 2020.
I Trafikverkets klimatscenario i kapacitetsutredningen måste
personbilstrafiken minska med cirka 20 procent till 2030. Lastbilstrafiken
får inte öka, men målen kan klaras med oförändrat trafikarbete. Med tanke
på de prognoser som Trafikverket tagit fram är det en mycket stor
utmaning att förändra våra resor och transporter på ett sådant sätt att det
blir möjligt att uppfylla klimatmålen.

Riksdagsskrivelse 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur.
17
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Figur 27. Förväntade utsläpp av klimatgaser med beslutade åtgärder jämfört med de
svenska och europeiska miljömålen, index 2004 = 100. Källa: Trafikverkets
kapacitetsutredning, 2012.

I Sverige har utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minskat
under flera år, men preliminära beräkningar tyder på att minskningen
avstannade under 2015. Den avstannande utsläppsminskningen kan delvis
förklaras av ökad trafik med fossila drivmedel på vägnätet, framförallt
ökad lastbilstrafik. Liksom tidigare år fortsätter energieffektiviteten under
2015 hos nya personbilar att förbättras och andelen förnybar energi i
vägtransportsektorn att öka. Därför utvecklas nu regler som ska underlätta
valet av energieffektiva fordon. För att nå klimatmålen behöver vi även
enligt Naturvårdsverket förbättra logistiken och förbättra användningen av
transporter med järnväg och sjöfart.
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Regionala utgångspunkter
Regional utvecklingsstrategi
I juni 2013 fattade Regionförbundets styrelse beslut om en ny regional
utvecklingsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en
vägvisare för Jönköpings läns samlade utvecklings- och tillväxtarbete.
Strategin pekar ut vad som krävs för att länet ska bli en framgångsrik och
växande region till 2025. Visionen utgår från den potential och de
förutsättningar som finns i regionen.
Under 2017 och 2018 revideras den regionala utvecklingsstrategin.
Fyra delstrategier
Visionen konkretiseras i två målområden som ska vara vägledande i
utvecklingsarbetet: näringsliv och livsmiljö. De övergripande målen siktar
på att använda och utveckla det som redan är och bygga upp något nytt
inför framtiden. Därmed kan de två övergripande målen översättas i fyra
huvudinriktningar som också är delstrategier som har identifierats som de
mest avgörande för regionens fortsatta utveckling.

Figur 28. Den regionala utvecklingsplattformen. Källa: RUS – Regional utvecklingsstrategi
för Region Jönköping » 2025.

Sju framgångsfaktorer
Sju framgångsfaktorer har identifierats som avgörande för att Region
Jönköping ska nå målen för de fyra delstrategierna, givet omvärldens
utmaningar och möjligheter samt regionens förutsättningar, tillgångar och
hinder. Det är mot dessa som insatser ska riktas. Det är här som
hävstängerna för utveckling finns. Det är genom de identifierade
framgångsfaktorerna vi ska verka för att nå målen i samtliga fyra
delstrategier.
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För framgångsfaktorn kommunikationer anges följande:
• Väl fungerande kommunikationer inom regionen är en
förutsättning för att vidga de lokala arbetsmarknadsregionerna och
därmed öka tillgången till attraktiva arbetsplatser för människor
samt kompetens för företag. Att regionens företag har tillgång till
effektiva och miljöanpassade transporter är en grundläggande
förutsättning för att näringslivet ska kunna växa och utvecklas.
Goda kommunikationer är också en förutsättning för att skapa en
regional arena för olika arrangemang och kulturaktiviteter.
• Goda förbindelser med omvärlden är på samma sätt en
förutsättning, inte minst för utvecklingen av nya dynamiska
kunskapsintensiva näringar. Utmaningen är att göra Region
Jönköping rundare, närmare och snabbare.
Program för hållbar utveckling 2017-2020
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är
hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum. Region Jönköpings
län ska agera klimatsmart och ha ett klokt resurstänkande. Det ger bra
förutsättningar för en sund livsmiljö och ett bra liv i ett attraktivt län. Region
Jönköpings läns löfte till länsinvånarna är att arbeta för en utveckling som är
hälsofrämjande samt att minimera påverkan på miljön.
Programmet anger bland annat att andelen ekologiska livsmedel ska höjas, att
Region Jönköpings län ska ha egen produktion av förnybar energi och ett
fossilfritt resande i tjänsten. Hållbarhetsarbete omfattar de tre perspektiven;
sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Regionstyrelsen
beslutade programmet vid sitt möte den 26 oktober 2016.
Programmet omfattar Region Jönköpings läns verksamhet, men för ett
framgångsrikt hållbarhetsarbete krävs samverkan med andra aktörer i länet
och med Energikontor Norra Småland, som är en del i Region Jönköpings
läns verksamhet. Ett aktivt och tydligt samarbete med det civila samhället är
viktigt liksom den samverkan som sker med kommuner och statliga
myndigheter i hållbarhetsarbetet. Programmet utgår från fyra
framgångsfaktorer för att Region Jönköpings län ska nå visionen "För ett bra
liv i en attraktiv region":
• Vi är klimatsmarta
• Vi använder våra resurser klokt
• Vi är socialt hållbara
• Vi bidrar till en sund livsmiljö
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Regionsamverkan Sydsverige
I Regionsamverkan Sydsverige samverkar Landstinget i Kalmar län,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge,
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region
Halland och Region Jönköpings län politiskt från hösten 2015. Det görs
bland annat inom kollektivtrafik- och infrastrukturområdet för ett
helhetstänkande kring samhällsutvecklingen. Ett av uppdragen är att
synkronisera infrastrukturplaneringen i Sydsverige. Några av de uppdrag
som genomförts är att ta fram en systemanalys för Sydsverige och till den
ta fram ett gemenast positionspapper kallat ”Ett enat Sydsverige skapar ett
starkt Sverige”.18 De gemensamma prioriteringarna som tagits fram:
•

•

•

Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya
stambanor som kopplar an till befintliga västkustbanan, södra
stambanan och anslutande sidobanor,
Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av järnvägar
och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen med
tillväxtmotorer, kärnor och deras omland,
Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad
transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för
näringslivet.

Figur 29. till vänster: Regionsamverkan Sydsveriges prioriterade objekt. Bild till höger:
Regionala kärnor och tillväxtmotorer.

I dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”, som utgår från
positionspappret, har mer konkreta prioriteringar av objekt tagits fram.
Objekten har relevans inte bara för Sydsverige utan för hela Sverige.
Genom föreslagna investeringar kommer de tre övergripande målen att
nås. De objekt som geografiskt ligger i Jönköpings län är investeringar på
http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2016/03/Positionspapper-Sydsverigesinfrastruktur-_slutlig.pdf hämtat 2017-01-25,
18
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Jönköpingsbanan, Y:et, riksväg 40 Nässjö–Eksjö och förbifart Eksjö.
Andra viktiga investeringar som har stor betydelse för Jönköpings län är
utbyggnad till motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping på riksväg 40,
förbättringar på E4:an förbi Ljungby och triangelspår i Alvesta.
Förutom de namngivna objekten föreslås att följande ska ingå i de nya
planerna:
•

•
•

Förstärkt järnvägsunderhåll på både stambanor och regionala
banor, där samverkan mellan Trafikverket och regionerna kring
prioritering och genomförande bör utvecklas.
Ökade insatser för cykelutveckling, i partnerskap mellan nationella
organ, regioner och kommuner.
En mera aktiv gränsöverskridande planering både i
Östersjöperspektivet och för Sveriges koppling till kontinenten via
Öresund.

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län
Visionen i klimat- och energistrategin19 innebär att Jönköpings län till år
2050 ska vara ett plussenergilän, vilket betyder att behovet av energi har
minskat och att den förnybara energin ger ett överskott. Vägen till att
förverkliga visionen är strategiskt arbete, på alla nivåer i samhället, för
minskad klimatpåverkan och energieffektivisering. Redan år 2020 ska
Jönköpings län vara det klimatsmarta länet.
För området transporter finns ett antal etappmål:
• 2030 ska Jönköpings län ha en fordonspark som är oberoende av
fossila bränslen.
• 2020 drivs majoriteten av alla nya bilar och kollektivtrafiken med
fossilfria drivmedel.
• 2020 finns i länet både stora och små biogasanläggningar,
tankställen för biogas och elenergi i varje kommun.
• 2015 har andelen resor som sker med kollektivtrafik eller cykel
ökat med 15 procent och till 2020 med 20 procent jämfört med
2002, detta genom att samhällets aktörer (kommun, stat, länstrafik,
arbetsgivare) tillhandahåller och främjar attraktiva alternativ som
är tillgängliga för alla.
• 2015 ska koldioxidutsläppen från transportsektorn i Jönköpings
län vara minst 10 procent lägre än 2002.
Regionalt trafikförsörjningsprogram
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet handlar om hur
kollektivtrafiken ska planeras på bästa sätt. Bra tillgång till kollektivtrafik
har stor betydelse för tillväxt och välfärd. Kollektivtrafiken är viktig för att
vidga arbetsmarknadsregionerna. Jönköpings läns pendlingsmönster nu
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/publikationer/rapporter/2010/Pages/201017.aspx 2017-09-04.
19
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och i framtiden är därför centralt för utvecklingen av framtidens
kollektivtrafikstråk. Det är Länstrafiken i Jönköpings län som ansvarar för
att ta fram det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Syftet med trafikförsörjningsprogrammet är att fastställa mål för den
regionala kollektivtrafiken. Utvärdering och förnyelse av programmet
gjordes 2016.
Kollektivtrafiken ska erbjuda invånarna i Jönköpings län goda
kommunikationer till och från orter inom länet, men också till
angränsande län. Syftet är att underlätta resande till arbete, studier,
offentlig och privat service samt fritid.
Fem centrala målsättningar till 2025:
•
•

•
•
•

Resandemål: 60 procents resandeökning.
Kundnöjdhet: 65 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara
nöjda eller mycket nöjda, 80 procent av resenärerna samt 92
procent av färdtjänst- och sjukresenärerna.
Tillgänglighet för funktionsnedsatta: Fler ska kunna resa med
allmän kollektivtrafik genom tillgänglighetshöjande åtgärder.
Självfinansieringsgrad: Den upphandlade trafiken är
självfinansierad till cirka 50 procent.
Miljö och hållbart samhälle: All kollektivtrafik drivs med
förnyelsebara drivmedel och trafikens totala energiförbrukning/km
minskar med minst 20 procent.

För att nå de mål som beskrivs i programmet krävs en rad strategier:
•

•

•
•

•

Regional tillväxt, kollektivtrafiken utgör ett viktigt instrument för
utökade arbetsmarknadsregioner samt är ett viktigt verktyg för att
transportsystemens miljömässiga hållbarhet utvecklas.
Samhällsplanering, Jönköpings län har trots en hög andel
landsbygdsbefolkning en förhållandevis samlad struktur vilket
möjliggör frekvent kollektivtrafik i de regionala stråk som
beskrivits ovan. Detta innebär bra utbud av resmöjligheter för
flertalet invånare.
En samlad och medveten bebyggelseplanering med rimliga avstånd
till dessa stråk är en förutsättning för en attraktiv kollektivtrafik.
Infrastruktur och roller, flera aktörer är inblandade i
kollektivtrafikens infrastruktur. Länets kommuner, Region
Jönköpings län samt Trafikverket har olika roller och i programmet
beskrivs de förväntningar som finns på de olika aktörernas
agerande.
Principer för trafikeringsupplägg samt nivåindelning,
målsättningen att utveckla de trafikstarka stråken ligger fast med
inriktningen att göra trafikutbudet ”bäst för flest”. Sambandet
mellan restid och pendlingsbenägenhet är klarlagt vilket i sin tur
ger en strävan att snabba upp trafiken där så är möjligt.
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Programmet beskriver fyra olika nivåer på trafikutbud där en
målsättning på turutbud beskrivs för varje nivå. Från högsta nivå 1
som betecknas storregionala stråk via nivå 2 regionala stråk och
nivå 3 stadstrafik till nivå 4 närtrafik.
Tåg- och busstrategi samt hållplatsstrategi
Tåg- och regionbusstrategin är att betrakta som en precisering av
trafikförsörjningsprogrammet med fokus på den regionala trafiken.
Strategin utgår från att höghastighetsjärnvägarna mot Stockholm,
Göteborg och Malmö finns på plats 2035. Baserat på det görs ett
trafikupplägg för 2035 och ett för 2020. Detta arbetssätt, backcasting,
syftar till att säkerställa att alla förändringar på kort sikt går i riktning mot
det långsiktiga målet.
Kollektivtrafikstråken klassificeras dels utifrån stråkens styrka vad gäller
de marknadsmässiga förutsättningarna – utifrån antal resor och
pendlingsunderlag – dels med utgångspunkt i deras betydelse ur ett
regionalt och delregionalt perspektiv – utifrån hur de sammanbinder orter.
Denna klassificering används för att definiera ett regionalt huvudlinjenät.

Figur 30. Karta över regionala knutpunkter för kollektivtrafiken.

För det regionala huvudlinjenätet har trafikupplägget utformats genom att
identifiera ett antal lämpliga knutpunkter, där kollektivtrafiken strålar
samman hel och halv timme. Alla linjer i huvudlinjenätet får timmestrafik,
eller halvtimmestrafik i de starkaste stråken, från tidig morgon till sen
kväll, alla veckans dagar.
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I dokumentet Bytespunkter i Jönköpings län20. anges var och hur
satsningar på den fysiska infrastrukturen, främst i form av bytespunkter
och hållplatser, ska göras för att på bästa sätt främja utvecklingen och
stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. I dokumentet anges bland annat
att:
”I samband med anläggande av strategiska bytespunkter kan
framkomlighetshöjande åtgärder såsom bussgator med
omstigningspunkter, signalprioriteringar och andra åtgärder i den fysiska
miljön vara ett medel för att förbättra för resenärerna.”
Det innebär att åtgärder som syftar till att förbättra framkomligheten för
kollektivtrafiken, utveckla bytespunkter samt åtgärder för att förbättra
tillgänglighet till hållplatser och ökad hållplatsstandard bör prioriteras.
Regional transportplan för Jönköpings län 2014–2025
Den regionala transportplanen för 2014–2025 skulle bland annat
säkerställa tillgänglighet för resor och transporter. Målet om tillgänglighet
balanseras med mål som behandlar säkerhet, miljö och hälsa som motvikt
till de negativa konsekvenser som resor och transporter medför.
Planeringsramen för Jönköpings län för perioden 2014–2025 uppgick till
ca 1,3 miljarder kronor. Drygt 460 miljoner kronor eller 35 procent
avsattes för större väginvesteringar, omkring 360 miljoner kronor eller 28
procent avsattes för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i nationell
plan, ungefär 316 miljoner kronor eller 24 procent avsattes för mindre
investeringar och 28 miljoner kronor eller 2 procent avsattes för
driftbidrag till icke-statliga flygplatser. Till medfinansiering av
kollektivtrafikåtgärder, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder längs det
kommunala vägnätet samt enskilda vägar avsattes 144 miljoner kronor
eller 11 procent av planutrymmet. Inom större väginvesteringar ingår en
kraftig satsning på de funktionella transportstråken som en nybyggnation
på riksväg 47 förbi Holsbybrunn, en ny sträckning på riksväg 32
Sunneränga–Marbäck samt en ny sträckning förbi Bor på riksväg 27.
Även återbetalning av ett tidigare genomfört och förskotterat projekt, väg
151 förbi Värnamo, ingår.

Bytespunkter i Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik, 2017-05-18. Dokumentet finns
även på webbplatsen https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regionaltransportplan---jonkopings-lan-2018-2029/.
20
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Figur 31. Regional tranportplan för Jönköpings län 2014-2025.

Samfinansiering av järnvägsåtgärder i nationell plan innebär att
länsplaneupprättaren bidrar med pengar från den regionala planen till en
satsning i den nationella planen, för Region Jönköpings län innebär det
åtgärder för att höja kapacitet och hastighet samt elektrifiering på viktiga
järnvägsstråk i länet som Y:et (Vaggerydsbanan och järnvägen Halmstad–
Nässjö-Jönköping).
Bland mindre investeringar ingår bland annat åtgärder i form av hållplatser
och pendlarparkeringar för att utveckla kollektivtrafiken och gång- och
cykelvägar längs statliga vägar, mittseparering i befintlig sträckning på de
trafikintensiva stråken och trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt mindre
framkomlighetsåtgärder på hela det statliga vägnätet. Även beläggning av
grusvägar och andra insatser på det finmaskiga vägnätet inryms i denna
kategori. Statlig medfinansiering (tidigare kallat bidrag) är satsningar på
den del av vägnätet som inte är statligt. På det kommunala vägnätet ska
pengarna användas till kollektivtrafikåtgärder samt gång- och
cykelåtgärder. Den statliga medfinansieringen till enskilda vägar är en
stöttning för kostsamma investeringar som en enskild vägsamfällighet kan
stå inför, exempelvis byte av uttjänta broar.
Sedan planen antogs har flera investeringar avslutats. Detta har skett i den
takt som kan förväntats och planen har följts väl. De projekt som ligger för
genomförande under övergångsperioden mellan planen för 2014–2025 och
planen för 2018–2029 har kommit långt. De större vägobjekten har
genomförts i en snabbare takt än planerat, exempelvis har förskottering för
väg 151 återbetalats och investering i väg 32 kommer att bli klar tidigare
än planerat.
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Nya planeringsförutsättningar
Hastighetsöversynen
I augusti 2016 lanserade regeringen en inriktning för det fortsatta
trafiksäkerhetsarbetet under namnet ”Nystart för nollvisionen”.
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet och syftar till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Trafiksäkerhetsarbetet i
Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska
anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas
mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet.
Satsningen för det fortsatta arbetet handlar om att använda befintliga
resurser och verktyg mer effektivt. Satsningen innehåller inga ytterligare
investeringar.

Figur 32. Den planerade hastighetsöversynen för Jönköpings län, Trafikverket.

Förutom att stärka redan etablerade och fungerande åtgärder och
verksamheter som syftar till att skapa säker trafik, pekas ett par områden
ut där nya insatser bedöms som särskilt viktiga. En av de nya åtgärderna
som genomförs är planerade hastighetssänkningar längs vägar som saknar
mittseparering. Den tidigare standarden om 90 kilometer i timmen sänks
till 80 kilometer i timmen. Hastighetsänkningen bedöms resultera i färre
trafikolyckor med dödlig utgång.
Hastighetssänkningen bedöms omfatta flertalet av länets vägar och får
särskilt stor påverkan på arbetspendlingen genom ökade restider. Förslaget
bedöms visserligen påverka godstransporter, men påverkan bedöms inte
bli lika omfattande som för persontrafiken eftersom den tillåtna
hastigheten för lastbilar redan är 80 kilometer i timmen.
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I ett större samhällsperspektiv finns det en risk att hastighetsöversynen
ökar skillnaderna mellan stad och land, där utvecklingen koncentreras till
tillväxtnoder och övriga landet kommer längre bort från utvecklingen.
Hastighetssänkningen gör att invånarna upplever att landsbygden kommer
ännu längre bort och att landsbygdens behov ännu en gång inte tas i
beaktan när hastigheten sänks ju längre bort man kommer från de stora
vägarna. Det blir även svårare att skapa sammanhållning i länet när
känslan av närhet stadigt minskar. Att bygga ut alla berörda sträckor så att
hastigheten minst kan behållas är mycket kostsamt och den tilldelade
ramen kommer inte att räcka till det. Åtgärder kan dock bli aktuella och
det är av stor vikt att ha framförhållning i frågan. Under perioden måste
därför en utredning i form av åtgärdsvalsstudier tas fram som visar brister
och behov för framtida åtgärder.
Samfinansiering av mittsepareringsåtgärder från nationell transportplan
Under hösten 20017 aviserade Trafikverket en eventuell möjlighet för den
nationella transportplanen att samfinansera regional transportplan
avseende mittsepareringsåtgärder, för att höja trafiksäkerheten på utsatta
sträckor. Samfinansiering från nationell plan har tidigare inte varit möjligt.

Figur 33. Utbyggnad färgmarkerad efter vägtyp samt trafikmängd för Jönköpings län,
Trafikverket, 2017.
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De vägsträckor som i första hand är aktuella för samfinansiering av
mittsepareringsåtgärder är de som har högst trafikmängd per dag (ÅDT)
och som har en fastställd kostnad, men inte ingår i pågående projekt.
Förutsättningarna är fortfarande mycket oklara, vilket innebär att i denna
plan har antagandet gjorts att prioriterade mittsepareringsobjekt kan
samfinansieras med 1/3 från nationell plan.
Av de sträckor som visas på kartan ovan har två sträckor prioriteras för
samfinansiering från nationell plan:
• Riksväg 27 förbifart Bor - Bredasten – som visas på kartan har
sträckan från E4 längs riksväg 27 förbi samhället Bor en mycket
hög trafikmängd. Åtgärden Förbifart Bor har prioriterats i tidigare
planer, men ombyggnation har ännu inte påbörjats. Projektet som
prioriteras omfattar hela sträckan förbi Bor samhälle och väster ut
mot Bredasten vid E4. Det skapar enhetlighet i stråket och öka
trafiksäkerheten.
• Riksväg 27 Bredaryd - Anderstorp - Även sträckan BredarydAnderstorp prioriteras för samfinansiering. Sträckan har en mycket
hög trafikmängd och har varit föremål för utredning, men inga
åtgärder har påbörjats.
Båda dessa sträckor har en hög trafikmängd och åtgärderna gör att stråket
längs med riksväg 27 får en mer enhetlig standard. Västra Götaland har
planerat en ÅVS på riksväg 27 och denna kommer förlängas över
länsgräns så att hela den delen av stråket tas i beaktande.
Infrastrukturens påverkan på bostadbyggande
Bostäder och transportinfrastruktur är två centrala delar av
samhällsbyggandet. Väg och järnväg skapar förutsättningar för den
kommunala planeringen och för det marknadsdrivna byggandet av
bostäder. Detta ska i sin tur generera en hållbar regional utveckling med
attraktiva livsmiljöer och arbetsplatser. När investeringar i
transportinfrastruktur, trafikering med kollektivtrafik och
bostadsbyggandet samplaneras kan fler ta del av den förbättrade
tillgängligheten. Ju fler som får nytta av den nya infrastrukturen, desto
bättre investering. Intresset för ökat bostadsbyggande är stort från såväl
marknad som från politik i kommuner och nationellt. Intresset bottnar i
bostadsbrist och stor efterfrågan på fördelaktiga lägen att bygga bostäder
på.
Ökad tillgänglighet, i synnerhet med kollektivtrafik, kan göra ett område
mer attraktivt. Det ökar efterfrågan på att exploatera området. Med ökat
exploateringstryck kan också tätheten öka, vilket har flera positiva
effekter. I täta stadsmiljöer är tillgängligheten god och bilinnehavet som
regel lägre än i glesa områden, fler kan resa med kollektivtrafik, med
cykel och till fots. Uppvärmning, sophantering, vatten- och avlopp kan
lösas kostnadseffektivt, och förutsättningarna för kommersiellt utbud av
butiker, restauranger och service är goda. Många kunskapsintensiva
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verksamheter föredrar att lokalisera sig i täta stadsmiljöer med god
tillgänglighet.
Täthet kan även ha negativa effekter. Konkurrensen om marken i täta
miljöer kan tränga ut icke-kommersiella verksamheter, det kan vara sämre
luftkvalitet och svårt att hitta helt tysta områden. En
infrastrukturinvestering och förtätning kan därför även leda till försämrade
förhållanden för bostadsbyggande. Trafikens externa effekter såsom
buller, försämrad luftkvalitet och barriärer kan göra ett område mindre
attraktivt och följaktligen minska möjligheten till exploatering, eller bidra
till att området utnyttjas mindre intensivt. Både de negativa och de
positiva effekterna på bostadsbyggandet kan naturligtvis uppkomma av
samma investering men på skilda platser. Likaså kan ett ökat
bostadsbyggande på en plats motsvara ett uteblivet bostadsbyggande på en
annan plats. Vad som är den faktiska nettoeffekten av en investering i
transportinfrastruktur är därför svårt att bedöma. Att bedöma effekten på
bostadbyggandet kopplat till investeringar i infrastruktur är därför en
utmaning. Sambanden är komplexa, modellerna som används är
resurskrävande och många situationer och platser är unika vilket gör
bedömningen svår.
Att samplanera större åtgärder som har stor påverkan kan därför ge
fördelar. Att se infrastruktur, bostadbyggande och kollektivtrafik som
delar av helheten vid bedömning av potentialen för en åtgärd kan vara en
målsättning, men är i praktiken svårt. Många investeringar, såväl i
infrastruktur som i bostäder, görs i redan helt eller delvis exploaterade
områden, med flera intressen och ägare vilket gör frågan mycket komplex.
Det är dock viktigt att belysa de målkonflikter som kan uppstå för att fatta
väl grundade beslut.
Bostadsförsörjningen i respektive kommun är i första hand kommunernas
ansvar.21 De ansvarar både för att det ska finnas tillräckligt med bostäder
och för planläggningen av mark. Kommuner har ansvar för att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs. Staten bidrar till bostadsförsörjning genom analyser,
föreskrifter, vägledningar och administration av statliga stöd och bidrag
genom Boverket och länsstyrelserna. Aktörer med regionalt
utvecklingsansvar22 ska ges möjlighet att yttra sig över kommunernas
planering av bostadsförsörjningen.
Genom Sverigeförhandlingen har förhandling med stationskommunerna
pågått och flera överenskommelser har slutits. Det handlar bland annat om
var stationerna ska placeras på en övergripande nivå och hur många
bostäder som ska byggas i stationernas influensområde. Jönköpings
kommun har tillsammans med Habo-, Mullsjö- och Vaggeryds kommun
21
22

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,
I Jönköpings län ligger det regionala utvecklingsansvaret på Region Jönköpings län.
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åtagit sig att bygga 14 000 bostäder. Tranås kommun har åtagit sig att
bygga 200 - 500 bostäder och Värnamo kommun har åtagit sig att bygga
1 770 bostäder. Detta kan ge en total ökning av antalet bostäder i
Jönköpings län med minst 15 970, enbart kopplats till
höghastighetsjärnvägen.
Utvecklingen av bostadsbeståndet går i en positiv riktning. Denna trend
kan ses i samtliga kommuner, men den är starkast i Jönköpings kommun.
Sammanlagt har flerbostadshus ökat mest, men även flerbostadshus och
specialbostäder ökar.

Figur 34. Förändringar i bostadsbeståndet i Jönköpings län 2015, källa: SCB.

Bostadsproduktion under perioden 2018 - 2029
I samband med framtagandet av Regional transportplan för Jönköpings län
2018-2029 har länets kommuner redovisat det förväntade antalet
tillkommande bostäder och den geografiska fördelningen mellan central
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ort, småorter och landsbygd. Utifrån svaren kan ett antal konstateranden
göras vilka bör beaktas i det fortsatta arbetet med infrastrukturplanering:
-

Över 25 000 nya bostäder förväntas byggas
Samtliga kommuner planerar för nya bostäder
Huvuddelen av nyproduktionen förväntas ske i centralorterna
Störst förväntad bostadsproduktion finns i Jönköping

De nya bostäderna möjliggör en kraftig befolkningsökning i hela länet
vilket innebär att belastningen på transportsystemet kommer att öka. För
att åstadkomma ett hållbart transportsystem borde detta vara en tydlig
signal för fortsatta satsningar på en utbyggd kollektivtrafik.
Då huvuddelen av de nya bostäderna byggs i centralorterna, kommer
troligtvis den största trafikökningen att vara mellan kommunernas
centralorter och till och från regioncentrum. För en god framtida
samplanering mellan infrastruktur, kollektivtrafik och bostadsproduktion
bör det regionala stråktänkandet vara fortsatt grundläggande. Med
utbyggda kollektivtrafikstråk och en kollektivtrafiknära bostadsplanering
finns det mycket goda förutsättningar att skapa ett mer hållbart
transportsystem i Jönköpings län.
Bärighetsklass BK4
Trafikverket fick i oktober 2016 uppdraget av regeringen att ta fram ett
förslag på vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga för en ny
bärighetsklass, kallad BK423. Trafikverket har en vision om att upplåta
hela BK1-vägnätet som är godkänt för 64 ton för att i framtiden bli BK4
som är godkänt för 74 ton. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den
nya bärighetsklassen BK4 är vägar där transporter på järnväg eller sjöfart
inte är möjligt och på vägar som redan idag klarar den tyngre vikten. Men
det är viktigt att inte äventyra den önskade överflyttningen av transporter
från väg till järnväg och sjöfart, vilken innebär att klassningen ska
förenkla de transporter som redan görs, men utan att vägtransporterna
ökar.
Den totala längden av det föreslagna vägnätet är på strax under 800 mil för
hela landet, vilket motsvarar cirka 8 procent av det statliga vägnätets totala
längd och i genomsnitt cirka 17 procent av den totala väglängden i de
berörda länen. Den begränsande storleken på det föreslagna vägnätet beror
framförallt på att det finns brister i infrastrukturen, men även risken för
överflyttningseffekter. Det finns dock ett behov av fördjupade analyser av
risken för överflyttning för kritiska sträckor som exkluderats från den nya
klassningen.
Omklassningen av bärighetsklassningen sker stegvis. Jönköpings län var
inte med i den första öppningen av vägar med BK4 klassning, men
förväntas ändå vara bland de första länen med hänsyn till den stora
23

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/barighetsklass-bk4/ , 2018-01-12,
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skogsindustri och annan tyngre industri med behov av vägar som klarar
tung last.
Den träförädlande industrin i Jönköpings län består av 340 företag med
cirka 7 700 anställda. De träförädlandeföretagen skapar cirka 4 758
miljonerkronor i förädlingsvärde och omsätter 21 700 miljonerkronor.24
Det finns en stark framtidstro inom skogsnäringen och stora investeringar
görs i Småland. Skogen är en platsbunden resurs, och även om en allt
större andel av befolkningen bor i de större tätorterna så är det i vår
landsbygd skogsråvaran kommer produceras även i framtiden.
För Jönköpings län har den nya bärighetsklassningen en stor påverkan på
skogsindustrins transporter. Det är viktigt att se Sverige som en helhet
och ta hänsyn till var terminaler, godsstråk och andra viktiga noder finns
vid den nya klassningen. Risken är annars att den nya klassningen inte
uppfyller näringslivet transportbehov, att konkurrensen snedvrids och att
den väntade förenklingen uteblir om den första eller sista kilometern
saknas.

24

Träförädlade industrin – branschanalys, Bisnode, 2017.
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Ekonomiska ramar och sam- och medfinansiering
Ekonomiska ramar nationellt och regionalt
Den ekonomiska ramen för trafikslagsövergripande åtgärder i den statliga
transportinfrastrukturen under planeringsperioden 2018–2029 ska uppgå
till 622,5 miljarder kronor och omfattar följande delar:
•

•
•

333,5 miljarder kronor används till utveckling av
transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till
länsplanerna,
125 miljarder kronor används till drift, underhåll och
reinvesteringar av statliga järnvägar,
164 miljarder kronor används till drift, underhåll och
reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring
samt statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Regeringen föreslår även att planeringsramen för investeringar i vissa vägoch järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med
inkomster från trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52
miljarder kronor för perioden 2018–2029.
Den preliminära planeringsramen för den regionala transportplanen för
Jönköpings län för åren 2018–2029 är 1 378 miljoner kronor, vilket ger i
snitt ungefär 114 miljoner kronor per år.

Fördelning av medel i infrastrukturpropositionen
Utveckling av transportsystemet,
exl. Länsplaner
Samtliga länsplaner

Drift och underhåll - Järnväg

Drift och underhåll inkl. bärighet,
tjälsäkring och enskilda vägar- väg

Figur 35. Föredelning av medel i infrastrukturpropositionen.
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Principer för sam- och medfinansiering i statlig infrastruktur
Samfinansiering innebär att den regionala och nationella planen samverkar
i att finansiera ett projekt. Medfinansiering innebär att kommuner,
regioner eller privata organisationer och företag finansierar investeringar i
statlig infrastruktur. Regeringen anser att volymen av åtgärder i nationell
plan samt regionala planer kan utökas genom att den statliga satsningen
kombineras med finansiering från andra intressenter. Trafikverket är ålagt
att pröva möjligheten att få medfinansiering till varje planerat objekt som
föreslås. All sam- och medfinansiering ska utgå från bidragsgivarnas
nytta.
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Förslag till åtgärder 2018–2029
Ambitionen i arbetet är att de åtgärder och åtgärdskategorier som lyfts
fram ska ha en tydlig koppling till hållbar utveckling och tillväxt.
Prioriteringen av åtgärder bygger på de planeringsförutsättningar som har
beskrivits tidigare och följer nedanstående principer:
•
•
•
•

Åtgärder som beskrevs i planen 2014–2025 ska genomföras,
Länet ska ha en utvecklad och hållbar tågtrafik genom satsningar
på järnväg,
Utveckla funktionella stråk genom fokus på trafiksäkerhet och
framkomlighet,
Satsningar för att uppnå långsiktigt hållbara resor genom fokus på
gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.

Planen delas in i tre olika tidsintervaller: år 1–3, år 4–6 och år 7–12. Enligt
planeringssystemet ska identifierade brister beskrivas för åren 7–12, dessa
kommer sedan att analyseras i åtgärdsvalsstudier. Detta innebär dock
ingen strikt låsning till angivna år utan beskrivningen avser projektens
mognadsgrad. Åtgärdsvalsstudierna mynnar ofta ut i en rad olika
åtgärdsförslag. De kan vara både stora eller små och de kan vara sådana
som kan genomföras i närtid eller de som kräver mer planering.
För investeringar med en uppskattad kostnad överstigande 25 miljoner
kronor skall planen innehålla en mer detaljerad beskrivning av åtgärden.
För åtgärder där investeringskostnaden understiger 25 miljoner kronor
görs inga detaljerade beskrivningar av planerade investeringar. Istället
görs en beskrivning av kriterier för val av åtgärder. Planen innehåller dock
inga kompletta åtgärdslistor utan endast de åtgärder som är planerade att
genomföras i början av planperioden. I övrigt anges identifierade brister
där exempelvis åtgärdsvalsstudier ska genomföras. Dessa initieras av
Trafikverket allt eftersom åtgärderna genomförs.
Det bör noteras att objekt som ligger år 7–12 ses mer som en beteckning
på planeringslägen än en prognos för ett genomförande.

Planeringsram
Planeringsramen för perioden 2018–2019 uppgår till 1 378 miljoner
kronor för åtgärder i Jönköpings län. Det är en ökning med 65 miljoner
jämfört med den förra planperioden. Pengarna är enligt direktiv fördelade
mellan åren vilket innebär en något större årlig tilldelning i slutet av
planperioden. Åtgärderna delas upp i ett antal kategorier. Fördelningen
framgår av diagrammet nedan.
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Figur 36. Åtgärder i den regionala transortplanen för perioden 2018-2019.

Sam- och medfinansiering i nationell plan
Erfarenheterna från arbetet med tidigare planperioder25 och det tydliga
behovet av investeringar på länets järnvägsnät har gjort frågan om samoch medfinansiering aktuell. För att nå målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Jönköpings län krävs en standardhöjning
på länets järnvägar. Den direkta nyttan med dessa investeringar är till del
regional, men de har även en positiv påverkan på nationell robusthet i
systemet. Det finns därmed en logik att använda medel från den regionala
transportplanen till att samfinansiera järnvägsinvesteringar i den nationella
planen. De högst prioriterade järnvägstråken för denna planeringsperiod är
Jönköpingsbanan och Y:et.

Medfinansiering av korsningsåtgärder i vägnätet med mera
Huvudinriktning för planering av korsningsåtgärder är att väl kända
trafiksäkerhetsproblem på landsbygdsvägar, i en miljö utan
exploateringsintressen, ska finansieras av den regionala planen.
Om ett vänstersvängfält eller en ny anslutning behöver byggas för att
möjliggöra en exploatering, till exempel i form av bostads- eller
industriområde, bör kommunal medfinansiering eftersträvas. Den som har
störst nytta eller vinst av en åtgärd betalar också mest, vilket får avgöras i
det enskilda fallet.
Om det handlar om att lösa ett befintligt trafiksäkerhetsproblem och
samtidigt möjliggöra en kommunal exploatering kan en 50/50-fördelning
vara utgångspunkten. I andra fall kan en trepartslösning sökas där aktuellt
25

Planperioden 2010–2021 och 2014-2025.
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företag, kommunen och staten (via den regionala transportplanen) vardera
bekostar 33 procent. Staten, genom Trafikverket, tecknar dock endast avtal
med berörd kommun. Om det handlar om en helt ny exploatering i ett läge
utan lämplig angöring bör planerad anslutning betraktas som en
exploateringsåtgärd som till fullo bör finansieras av berörd
kommun/exploatör.

Medfinansiering av gång- och cykelvägar
Att fler väljer att cykla till arbete och studier och i mindre utsträckning gör
korta resor med bil, förutsätter bra gång- och cykelvägar. Behoven och
önskemålen att förbättra och bygga ut gång- och cykelstråk är stora. För
bättre sammanhängande cykelinfrastruktur och fler satsningar på gångoch cykelvägar bör en samplanering och finansiering med berörd kommun
eftersträvas. Behovet av samplanering är i första hand lokalt koncentrerat
till tätorterna och deras närområde där det finns både kommunala och
statliga vägar. I planen finns medel avsatta till gång- och cykelvägar
främst för säker cykling för studie- och arbetspendling. För åtgärder på det
kommunala väg- och gatunätet kan berörd kommun få statlig
medfinansiering med 50 procent.
När behovet av ny gång- och cykelväg ska bedömas, måste potentialen till
ökad cykling vara en tungt vägande faktor. Under 2017 färdigställdes
utredningen av potentialen för regionala cykelstråk längs det statliga
vägnätet, vilket utgör grunden för det fortsatta arbetet. Huvudinriktning
för planering av gång- och cykelvägar längs statliga vägar är 50/50finansiering, det vill säga berörd kommun bidrar med 50 procent av
kostnaden. Utgångspunkten är denna princip, men i det enskilda fallet tas
det upp om fördelningen av nyttan är sådan att avsteg ska göras.
För gång- och cykelvägar längs vägar med låga trafikvolymer och för
gång- och cykelväg som byggs huvudsakligen för turistiska motiv till
exempel till badplatser, förutsätts en högre medfinansiering,
utgångspunkten är att kommunen finansierar två tredjedelar av kostnaden.
Vid större ombyggnader av länets vägar till mötesfri landsväg eller dylikt,
är utgångspunkten att projektet även ska tillgodose gång- och
cykelbehovet och finansieringen av detta, det vill säga via den regionalaeller nationella transportplanen.

Järnväg – Samfinansiering nationell plan
Totalt 520 miljoner kronor
Åtgärdsbehoven för att upprusta länets järnvägar till en fullgod standard är
mycket stora. I planerna för perioden 2014–2025 inrymdes åtgärder i en
första etapp på Jönköpingsbanan och Y:et. De fortsatta etapperna för att
utveckla länets järnvägar finansieras i huvudsak genom nationell plan. I
den regionala planen avsätts dock betydande belopp för samfinansiering
vilket innebär att ytterligare medel tillförs vilket möjliggör en snabbare,
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kraftfullare och mer heltäckande upprustning av länets järnvägar än vad
som annars hade varit möjligt.
De åtgärder som prioriteras för samfinansiering under planperioden 2018–
2029 är följande:
•
•

Värnamo–Vaggeryd–Nässjö/Jönköping: elektrifiering, ökad
kapacitet och höjd hastighet.
Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor.

I Trafikverkets förslag till nationell plan finns elektrifiering av Värnamo–
Vaggeryd–Nässjö/Jönköping med för genomförande under senare delen av
planperioden. Region Jönköpings län ser dock att åtgärden bör genomföras
tidigare och att den tidsmässigt bör samordnas med Länstrafikens inköp av
nya fordon. En snabb elektrifiering av banan möjliggör en ny och enhetlig
flotta av eldrivna tåg, men om investeringarna inte samordnas uteblir
nyttorna. En god och kontinuerlig dialog mellan Region Jönköpings län
(inklusive Jönköpings länstrafik), Trafikverket och berörda kommuner är
därför av stor vikt för att säkerställa att åtgärden genomförs effektivt och
snabbt så att investeringarnas nyttor inte uteblir. En mer detaljerad
beskrivning av åtgärden på sträckan Värnamo–Vaggeryd–
Nässjö/Jönköping finns i bilaga 1.
Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor innebär ett paket av
åtgärder med sikte på att alla regionala banor som trafikeras ska vara
elektrifierade och hålla en god standard. Detta bland annat för att
möjliggöra Länstrafikens vision om en enhetlig fordonsflotta bestående av
eldrivna regionaltåg. Främst ska medlen användas till åtgärder som
bedöms att de inte kan komma att prioriteras och finansieras full ut i
nationell plan, och åtgärderna bör ha tydlig bäring på det långsiktiga målet
att alla regionala banor ska elektrifieras. I vilken ordningsföljd de
regionala banorna elektrifieras måste till stor del styras av banornas
nuvarande standard, eftersom många sträckor kräver omfattande
upprustning innan en elektrifiering är meningsfull.
En preliminär bedömning är att en lämplig ordning för elektrifiering är:
- Eksjö-Nässjö
- Nässjö-Vetlanda
- Värnamo-Halmstad (kräver samordning med åtgärder i Hallands
län)
Att nå detta mål kräver kraftfulla reinvesteringar och underhållsåtgärder
för att avhjälpa den låga standard, och det eftersatta underhållet på
banorna. För att åstadkomma en hållbar tågtrafik på länets regionala banor
krävs fortsatt planering och ett nära samarbete mellan Region Jönköpings
län, Trafikverket och berörda kommuner.
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Större väginvesteringar
Total 318 miljoner kronor
Till större åtgärder räknas objekt som har en investeringskostnad som
överstiger 25 miljoner kronor. Huvudprincipen är att större
investeringsobjekt ska föreslås efter en analys enligt den så kallade
fyrstegsprincipen, där åtgärder i samtliga steg ska utredas och valda
åtgärder genomförs i paket inom ramen för objekten. Stora objekt kan vara
motiverade av skäl som till exempel: att eliminera stora hinder längs
viktiga stråk eller då störningarna av trafiken är mycket omfattande, till
exempel i form av besvärliga genomfarter i tätbebyggt område.
Större investeringsobjekt kännetecknas av mycket långa planeringstider, i
vissa fall uppåt tio år. Inte minst med tanke på den arbetsinsats som
fordras måste planläggningsarbetet koncentreras till ett begränsat antal
investeringsprojekt. Fastställda arbetsplaner har begränsad giltighetstid,
det vill säga de måste genomföras inom en viss tid. Att avbryta en långt
gången planering kan därför få stora konsekvenser. Det blir stora
omställningsproblem och omfattande kapitalförstöring.
Utgångspunkt för prioritering av större objekt:
•
•
•

Pågående objekt eller objekt som finns med i nu gällande plan ska
fullföljas.
Investeringar görs i funktionella stråk.
Samordning ska ske med andra åtgärder.

För de större investeringarna tar Trafikverket fram ett omfattande
underlagsmaterial i form av så kallade samhällsekonomiska bedömningar.
I plandokumentet redovisas en kortversion av den samhällsekonomiska
bedömningen för respektive stort investeringsobjekt. Det fullständiga
materialet finns att läsa på Trafikverkets hemsida26.
De större väginvesteringar som prioriteras inom den regionala
transportplanen för 2018–2029 är:
•
•
•
•
•

Riksväg 32 Sunneränga–Marbäck
Riksväg 32 Traneryd–Tranås S
Riksväg 27 förbi Bor-Bredasten
Riksväg 27 Bredaryd-Anderstorp
Väg 842 förbi Tenhult.

Riksväg 32 Sunneränga–Marbäck är i slutskedet av genomförandet och
objektet riksväg 32 Traneryd–Tranås S som innebär mittseparering i
befintlig sträckning planeras genomföras i närtid. Riksväg 27 förbi Bor
inrymdes delvis i den regionala planen 2014–2025, objektet har förlängts
vilket innebär att projektet sträcker sig från Bredasten vid E4 och förbi
www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/
Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
26
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Bor samhälle. Med anledning av förslaget i nationell transportplan att
samfinansiera mittsepareringsobjekt i regional plan tillkommer objektet på
riksväg 27 Bredaryd-Anderstorp. För objektet väg 842 förbi Tenhult finns
stora vinster i samplanering med en ny järnvägssträckning Byarum–
Tenhult.
Gång- och cykelåtgärder
Totalt 240 miljoner kronor under perioden
Gång- och cykelåtgärder längs statliga vägar
120 miljoner kronor avsätts för utbyggnad av gång- och cykelvägar längs
det statliga vägnätet, medlen fördelas med en tyngdpunkt under planens
första år. Medlen ska fördelas jämnt mellan regionala cykelstråk och
lokala behov av förbättrad cykelinfrastruktur.
Medel ska användas till åtgärder som möjliggör att fler väljer att cykla till
arbete, studier och fritidsaktiviteter. Potentialen för ökat cyklande finns
främst lokalt, men även i längre stråk. Inte minst har det ökade
användandet av elcyklar tydliggjort behovet av att planera för längre
regionala och kommungränsöverskridande cykelstråk.
De längre regionala cykelstråk som bedöms ha störst potential beskrivs i
avsnittet ”Gång- och cykelvägar”. För genomförandet av dessa regionala
cykelstråk kommer Trafikverket att genomföra åtgärdsvalsstudier.
För att tillvara ta potentialen för ett ökat cyklande lokalt krävs en nära
dialog mellan berörd kommun och Trafikverket. I planen anges inga
specifika lokala gång- och cykelåtgärder, utan dessa planeras av
Trafikverket och berörd kommun i samråd med Region Jönköpings län
enligt den årliga planeringscykel som beskrivs i avsnittet ”Genomförande
och uppföljning”.
Statlig medfinansiering för gång- och cykelåtgärder på kommunalt
vägnät
120 miljoner kronor avsätts för statlig medfinansiering för gång- och
cykelåtgärder längs kommunala gator.
Normalt medges femtioprocentiga bidrag till kommunerna för miljö- och
trafiksäkerhetsåtgärder, vilket ofta innebär satsningar på gång- och
cykelvägar inom tätbebyggt område. Med utgångspunkt från denna princip
görs en bedömning i varje enskilt fall om fördelningen av nyttan är sådan
att avsteg från principen ska göras. Detta med anledning av den kraftigt
ökade budgeten, vilken kan ge en snedvridning av medel med anledning
av kommunernas olika ekonomiska förutsättningar. Fördelningen av
medel måste även vara geografiskt balanserad. Pengarna fördelas årligen
av Trafikverket till kommunerna.
För gång- och cykelvägar är målet är att möjliggöra säker cykling för så
många som möjligt. Trafiksäkerhetsaspekten och potentiellt antal cyklande
är två viktiga parametrar.
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Trafiksäkerhet och framkomlighet
127 miljoner kronor avsätts för åtgärdsområdet Trafiksäkerhet och
framkomlighet och omfattar åtgärder med en investeringskostnad
understigande 25 miljoner kronor. Många av de åtgärder som beskrivs i
denna kategori kan resulterar i åtgärder som kostar mer än 25 miljoner
kronor och därmed betecknas som större väginvesteringar. Det finns där
med en tydlig koppling mellan dessa två kategorier av åtgärder. Åtgärder
relaterade till den pågående hastighetsöversynen ska övervägas i första
hand. Åtgärdsområdet trafiksäkerhet och framkomlighet innehåller
åtgärder i kategorierna:
Mittseparering, övriga trafiksäkerhetsåtgärder samt
framkomlighetsåtgärder.
Trafiksäkerhetsåtgärderna syftar till att minska antalet döda och svårt
skadade i trafiken. I första hand ska mötesseparering och
sidoområdesåtgärder prioriteras. En mindre del av ramen kan användas för
korsningsåtgärder och övriga trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärderna som
genomförs inom området för trafiksäkerhetsåtgärder ger i första hand
positiva effekter för trafiksäkerheten i länet. Genom en kraftfull satsning
på mittseparering av framför allt de mest trafikerade stråken möjliggörs
även en skyltad hastighet på 100 km/h enligt det nya hastighetssystemet.
Detta är även ett viktigt steg för att skapa funktionella stråk med hög
tillgänglighet och framkomlighet.
Mittseparering
Mittseparering av befintliga vägar är en åtgärd som höjer
trafiksäkerhetsstandarden och tillgängligheten då skyltad hastighet oftast
är högre än på motsvarande vägar utan mittseparering. Ett riktvärde för när
åtgärden är motiverad, är på stråk med trafikmängder över 4 000 fordon
per dygn.
Prioritet ges till åtgärder längs de funktionella stråken där trafikmängden
är störst. För att få ett så kostnadseffektivt genomförande som möjligt
eftersträvas en samordning med beläggningsåtgärder för dessa projekt.
Prioriteringsordningen styrs därmed till stor del av beläggningsbehovet på
olika sträckor. För vissa stråk kan åtgärdsvalsstudier behöva genomföras
för att tar reda på vilka sträckor som kan åtgärdas inom ramen för dessa
åtgärdsområden och vilka sträckor som kräver mer kostsamma åtgärder.
Aktuella stråk är riksvägarna 27, 30, 31 och 32.
Övriga trafiksäkerhetsåtgärder
Trafiksäkerhetsåtgärder omfattar förutom mittseparering bland annat
sidoområdesåtgärder samt korsningsåtgärder och andra punktinsatser på
hela det regionala vägnätet. För övriga trafiksäkerhetsåtgärder anges inga
specifika objekt utan dessa planeras av Trafikverket och berörd kommun i
samråd med regionförbundet enligt den årliga planeringscykel som
beskrivs i avsnittet ”Genomförande och Uppföljning”.
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Framkomlighetsåtgärder
Framkomlighetsåtgärder syftar till att på olika sätt förbättra
tillgängligheten i transportsystemet, framför allt på det vägnät som inte
utgörs av de funktionella stråken. Ramen kan även användas för breddning
av smala vägar i samband med att bärighetsåtgärder som ingår i den
nationella planen genomförs, samt för åtgärder som underlättar
näringslivets transporter eller andra mindre tillgänglighetsförbättringar på
det finmaskiga vägnätet.
Kollektivtrafikåtgärder
Totalt 120 miljoner kronor under perioden
Kollektivtrafikåtgärder längs statliga vägar
60 miljoner kronor, eller cirka 5 miljoner kronor per år, avsätts för
utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar längs det statliga vägnätet. De
kollektivtrafikåtgärder som genomförs ska kopplas till Länstrafikens
hållplatsstrategi och dokumentet bytespunkter i Jönköpings län27.
I planen anges inga specifika åtgärder för kollektivtrafik utan dessa
planeras av Trafikverket och berörd kommun i samråd med Region
Jönköpings län enligt den årliga planeringscykel som beskrivs i avsnittet
”Genomförande och uppföljning”. Prioritering av medel utgår från
dokumentet Bytespunkter i Jönköpings län, men ytterligar utredningar kan
krävas utöver dokumentet.
Statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät
Totalt avsätts 60 miljoner kronor under perioden.
Normalt medges femtioprocentiga bidrag till kommunerna för åtgärder för
kollektivtrafik. Pengarna fördelas årligen av Trafikverket till
kommunerna. Fördelning av medel för kollektivtrafikåtgärder sker i dialog
med Länstrafiken och kopplingen till deras planer och strategier ska vara
vägledande. Prioritering av medel utgår från dokumentet Bytespunkter i
Jönköpings län som även beskrivs ovan, men ytterligare utredningar kan
krävas utöver dokumentet.

Bidrag
Totalt 53 miljoner kronor, eller cirka 4,4 miljoner kronor per år
Bidrag fördelas på två kategorier: driftbidrag till icke statliga flygplatser
och investeringsbidrag till enskilda vägar.
Driftbidrag till icke statliga flygplatser
28 miljoner kronor, cirka 2,3 miljoner kronor per år
I mars 2012 beslutade regeringen om fördelning av driftbidrag till icke
statliga flygplatser.28 Beslutet innebar att de ekonomiska ramarna för
Bytespunkter i Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik, 2017-05-18. Dokumentet
beskrivs även på sidan 56.
28
Dnr N2011/3754/TE, N2012/1670/TE.
27
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länsplanerna för perioden fram till 2021 i berörda län utökades. För
Jönköpings län innebar detta cirka 2,3 miljoner kronor per år. Beslutet
klargjorde att ”de medel som tillförs berörda län kan användas för drift till
ickestatliga flygplatser eller till andra åtgärder i det regionala
trafiksystemet”. I direktivet för åtgärdsplaneringen 2018–2029 finns inga
riktlinjer för driftbidrag utan det står varje län fritt hur denna fråga skall
hanteras. I planen behålls driftbidraget för hela planperioden på samma
nivå som tidigare.
Enskilda vägar
Totalt avsätts 25 miljoner kronor under perioden
Medel avsätts även för investeringar på det enskilda vägnätet. I
normalfallet utgör bidragsdelen 70 procent av kostnaden. Fördelningen
sker utifrån av Trafikverket inventerade behov, exempelvis
broförbättringar som en mindre vägförening inte kan bära kostnaden för
själv.
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Regional transportplan för Jönköping län 2018-2029

Genomförande och uppföljning
Ansvaret för att genomföra åtgärderna i den regionala transportplanen
åligger Trafikverket. Genom den årliga statsbudgetprocessen tilldelas
Trafikverket pengar bland annat för genomförandet av transportplanerna.
Den regionala transportplanen för Jönköpings län är styrande för hur dessa
pengar satsas i Jönköpings län.
För att möjliggöra ett rationellt och effektivt genomförande av planen är
det viktigt med en bra dialog mellan Trafikverket, länets kommuner,
Region Jönköpings län och andra berörda intressenter. Det är många
faktorer som påverkar genomförandet av planerna. Förutom den årliga
tilldelningen av pengar spelar den fysiska planeringen stor roll. Om den
fysiska planeringen försenas genom exempelvis överklaganden, är det
viktigt att det finns en flexibilitet i planeringen så att andra åtgärder kan
genomföras istället. Likaså är det viktigt att hela tiden försöka hitta
synergieffekter med andra åtgärder i transportsystemet. Exempelvis finns
det stora samordningsvinster mellan beläggningsarbeten och
mittseparering i befintlig sträckning.
Av denna anledning är planen strukturerad på ett sätt som medger en
succesiv specificering av åtgärderna och justeringar mellan enskilda år.
Detta sker inom ramen för Trafikverkets årliga verksamhetsplanering, där
även tilldelningen av medel sker. För att strukturerar detta arbete har
Trafikverket tagit fram en modell för den årliga verksamhetsplaneringen.

Figur 37. Årshjul för Trafikverkets verksamhetplanering.

Modellen innebär att i början av året inleder Trafikverket diskussionen om
kommande år med framför allt kommuner och Region. När de ekonomiska
förutsättningarna klarnar och läget i den fysiska planeringen blir känt kan
parterna bli överens om förslaget till åtgärder för kommande år,
verksamhetsplanen innehåller även en utblick för efterföljande år. När
verksamhetsåret är slut görs en uppföljning av genomförda åtgärder som
stäms av mot planen och bildar underlag inför kommande år.
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Bilagor
Bilaga 1. Åtgärder i Nationell plan
Den 31 september 2017 offentliggjorde Trafikverket förslaget till den
nationella planen för transportsystemet 2018-2019. Planen omfattar
åtgärder för att underhålla statlig infrastruktur och utveckla statliga vägar
och järnvägar samt sjöfart och luftfart. Det är åtgärder som enligt
Trafikverket ska bidra till att skapa ett effektivt och hållbart
transportsystem i dag och för framtiden, och förbättra möjligheterna för
individer och företag att möta dagens och morgondagens utmaningar.
De regionala tillväxtmotorerna i tillväxtområdena har stor betydelse för
sin omgivning, där ett ömsesidigt utbyte mellan stad och omland är
centralt för utvecklingen. Kollektivtrafikens utveckling har haft en
nyckelroll för tillväxten och det finns behov av att utvidga
arbetsmarknadsregionerna genom utvecklade resmöjligheter och kortare
restider mellan de regionala tillväxtområdena.
Sett till arbetsmarknadsregioner så finns det relativt stora skillnader i södra
Sverige. I de glesa strukturerna återfinns flera namnkunniga och globalt
konkurrenskraftiga företag, som har utmaningar avseende
kompetensutveckling och matchningar på arbetsmarknaden. Det är därför
viktigt att det går att arbetspendla med kollektivtrafik på väg och järnväg
även i områden som är relativt glest befolkade.
De areella näringarna har en stor betydelse för regionens utveckling. De
småländska skogarna är det starkaste producerande skogsområdet i
Sverige med drygt 20–25 procent av rikets skogstillväxt.
Södra Sverige omfattar Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län,
Kronobergs län och Skåne län. För dessa har fem viktiga stråk
identifierats:
•
•

•

•
•

Västkuststråket: Ystad/Trelleborg–Malmö–Hallands
länsgräns/Båstad (Göteborg)
Stråket mot Mellansverige: (Köpenhamn, Danmark)–
Malmö/Helsingborg– Jönköping/Nässjö–Östergötlands
länsgräns/Boxholm–(Stockholm)
Sydöstra kuststråket: Malmö–Kristianstad–Karlskrona–Kalmar–
Östergötlands länsgräns/Hultsfred/Bjärka–Säby–
(Linköping/Norrköping)
Södra tvärstråket: (Halmstad/Göteborg)– Hallands/Västra
Götalands länsgräns–Växjö–Kalmar/Karlskrona
Norra tvärstråket: (Göteborg/Mariestad)– Västra Götalands
länsgräns/Falköping–Jönköping–Nässjö–Västervik
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Figur 1. Förslag till åtgärder i södra Sverige, Trafikverket.
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Trimnings- och miljöåtgärder
De åtgärder som redovisas nedan är de som planeras för genomförande
under planperiodens första halva. De kan dock komma att förskjutas i tid
om prioriteringarna ändras. Förslagen som avser Jönköpings län listas
nedan.
#
F
H
J

Trimnings- och miljöåtgärder, i Jönköpings län

Sävsjö station, tillgänglighetsanpassning
Mellanblocksignal Alvesta-Rydaholm
Forserum, planskild plattformsförbindelse

Namngivna investeringar under planperioden
Sammanfattningsvis innebär förslagen ett antal större förbättringar av
vägar och järnvägar. I Jönköpings län ingår bland annat upprustning och
elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping-Nässjö och Värnamo (Y:et).
Dessutom sker att stort antal förbättringar av mindre karaktär.
Nedan listas de investeringar som planeras under planperioden 2018-2019
för Jönköpings län.
#
21
22
23
24
26
35
36
37
40

Namngivna investeringar under planperioden, i Jönköping
län

Riksväg 40 Nässjö-Eksjö
Järnvägen Falköping–Sandhem–Nässjö,
hastighetsanpassning 160 km/tim och ökad kapacitet
Riksväg 40 förbi Eksjö
Riksväg 26 Månseryd–Mullsjö (pågående)
Järnvägen Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och
höjd hastighet (Y:et)
E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält
Riksväg 26 Hedentorp–Månseryd
E4 genom Jönköping, additionskörfält
Riksväg 26 Mullsjö–Slättäng

Investeringar som pågår 2018
Riksväg 26, Månseryd–Mullsjö

Ombyggnation av vägen pågår under 2018. Syftet är att förbättra
trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikantgrupper längs den
aktuella sträckan. Vägen är en viktig förbindelseväg som sträcker sig från
Halmstad via Jönköping till Kristinehamn. Sträckan är en del av en viktig
pendlingsväg mellan Mullsjö/sydöstra Skaraborg och Jönköping.
Ombyggnationen görs eftersom olycksrisken längs sträckan är stor och
framkomligheten dålig i högtrafik. Sträckan är även särskilt drabbad av
viltolyckor. Vägen får en ny sträckning och blir mötesfri motortrafikled
med omväxlande ett respektive två körfält, hastigheten kan höjas till 100
kilometer per timme. Viltstängsel och viltpassager ingår i objektet. Den
gamla vägen blir kvar som lokalväg.
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Investeringar som föreslås för byggstart 2018-2020
Falköping–Sandhem–Nässjö, hastighetsanpassning 160
kilometer/timme och ökad kapacitet

Investeringar planeras på Jönköpingsbanan som är en enkelspårig järnväg
som går mellan Skövde och Nässjö via Jönköping. Banan har täta
mötesstationer (totalt nio stycken på sträckan Sandhem–Nässjö) och en
relativt högt kapacitetsutnyttjande. Samtidigt har den inte fullt så
konkurrenskraftiga restider som skulle vara möjligt.
Syftet med investeringen i samtidig infart på nio befintliga mötesstationer
innebär att öka möjligheten att köra fler tåg och minska
störningskänsligheten, samt möjliggöra för kortare restider eftersom
hastigheten kan höjas till 160 kilometer per timme och ge snabbare
tågmöten. Samtidig infart innebär att tågen kan köra in på stationen
samtidigt och därigenom slippa vänta på att det andra tåget ska komma in
på stationen och lämna utfarten fri.
Investeringar som föreslås för förberedelse för byggstart 2021-2023
Riksväg 40, Nässjö–Eksjö

Riksväg 40 sträcker sig mellan Göteborg och Västervik och är en viktig
väst-östlig förbindelse. Den binder samman E6 och E4 med E22. Vägen
rekommenderas för transporter med farligt gods. Vägen är smal och har
dålig plan- och profilstandard. Vintertid medför den branta backen vid
Tannarp problem med framkomligheten för framför allt tung trafik.
Syftet med investeringen är att förbättra trafiksäkerheten och
framkomligheten på den sträckan. Vägen byggs om till mötesfri väg med
mestadels omväxlande ett respektive två körfält. Totalt är det 14,1
kilometer, varav 8,8 kilometer utgör breddning av befintlig väg och 5,3
kilometer utbyggnad i ny sträckning, till stor del nära befintlig väg. Detta
möjliggör en hastighet om 100 kilometer per timme.
Längs sträckningen byggs även en belagd gång- och cykelväg, delvis som
separat gång- och cykelväg, delvis i kombination med lokalvägar.
Namngivna investeringar som föreslås förberedas för byggstart senare
under planperioden (efter 2023)
E4, Genom Jönköping, additionskörfält

E4 och riksväg 40 är mycket viktiga vägar som förbinder de tre
storstadsområdena i Sverige. Genom Jönköping har vägarna även en viktig
regional och lokal funktion. Förutom den stora volymen av långväga trafik
har den 9 kilometer långa sträckan Råslätt–Huskvarna S sju trafikplatser.
Den lokala trafiken är omfattande det ger många störningar och stopp i
trafiken.
Syftet med investeringen är att öka kapaciteten och framkomligheten samt
att minska risken för incidenter och stopp i trafiken. Byggnationen avser
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additionskörfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Ryhov och A6,
Ekhagen och Österängen samt mellan Österängen och Huskvarna södra,
totalt 4 kilometer i varje riktning. Delvis används befintlig vägbana men
breddning kommer också att krävas. Ny järnvägsbro behövs mellan
Ekhagen och Österängen.
Riksväg 40, Förbi Eksjö
Väg 40 går genom Eksjö tätort, detta skapar en intressekonflikt mellan
framkomlighet för genomfartstrafiken och trafiksäkerhet, trygghet och
boendemiljö för invånarna i Eksjö. På sträckan finns fyra
cirkulationsplatser, en trafiksignal och en plankorsning med järnvägen.
Syftet med investeringen är att öka framkomligheten för
genomfartstrafiken samt förbättra miljön i Eksjö. En ny väg byggs söder
om Eksjö tätort. Vägen byggs med omväxlande ett respektive två körfält,
det möjliggör en hastighet om 100 kilometer per timme.
Riksväg 26, Mullsjö–Slättäng
Riksväg 26 är en viktig förbindelseväg som sträcker sig från Halmstad till
Mora via Jönköping och Kristinehamn och korsas av väg 47 är en viktig
förbindelse mellan Jönköping och Trollhättan. Vägen utgör även en viktig
pendlingsväg mellan sydöstra Skaraborg, Mullsjö och Jönköping. Vägen
är smal och har brister i profilstandard. Dessutom finns ett stort antal
korsningar och anslutningar. Olycksrisken är stor och framkomligheten
låg i högtrafik.
Syftet med investeringen är att förbättra framkomligheten och öka
säkerheten längs sträckan. Vägen byggs om till mötesfri väg med
omväxlande ett respektive två körfält. Genom Broholm (1,5 kilometer)
genomförs mindre trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnationen gör det
möjligt med en hastighet på 100 kilometer per timme.
Viltstyrningsåtgärder genomförs på hela sträckan. En gång- och cykelbana
byggs mellan norra infarten till Mullsjö och Broholm.
E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält
Vägen har kapacitetsproblem med delvis långa köer som följd. E4 har en
låg standard genom trafikplatsen, med bland annat enbart ett körfält per
riktning, en tvär kurva vid påfarten mot riksväg 40 och väjningsplikt på
rampen från centrum mot E4.
Syftet med investeringen är att öka kapaciteten och framkomligheten samt
minska risken för incidenter och stopp i trafiken. Ombyggnationen innebär
att E4 görs genomgående i trafikplatsen och nya på- och avfartsramper
byggs från E4 till befintlig del av trafikplatsen. Ramper i befintlig
trafikplats kompletteras och justeras. I ombyggnationen ingår
additionskörfält på sträckan mellan trafikplats Ljungarum och trafikplats
Ryhov.
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Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet
Järnvägen är i dag enkelspårig och oelektrifierad. Restiderna i stråket
Jönköping–Vaggeryd–Värnamo är inte konkurrenskraftiga och påverkar
näringslivets möjligheter till såväl tillväxt som kompetensförsörjning,
samt arbets- och studiependling. Fortsatt trafikering med persontåg
Jönköping–Värnamo förutsätter elektrifiering eftersom Länstrafiken inte
har några planer på att köpa in nya dieseltåg när de gamla behöver bytas
ut. Terminalerna Torsvik och Båramo skulle med elektrifierade spår spela
en viktig roll för att flytta över ökade godsvolymer från väg till järnväg.
Stora investeringar i form av mötesspår, fjärrblockering och spårbyte har
genomförts på södra delen av sträckan. Objektet bedöms av de berörda
kommunerna: Jönköping, Värnamo och Vaggeryd, möjliggöra byggnation
av cirka 5 000 bostäder av blandad karaktär. Detaljplanering pågår för
merparten av bostäderna. En stor andel beräknas vara klara 2025.
Syftet med investeringen är att förbättra restiden och att skapa
förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.
Järnvägssträckan ska elektrifieras mellan Värnamo–Vaggeryd, Vaggeryd–
Nässjö, Vaggeryd–Byarum samt Byarum–Torsvik. Det kommer även
byggas en ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult, totalt 24
kilometer. Byggnationen infattar även bullerskyddsåtgärder.
Riksväg 26, Hedenstorp–Månseryd
Vägen är viktig nationellt men även regionalt, främst för arbetspendling
och godstransporter. Vägen är idag mötesfri med omväxlande ett
respektive två körfält, men börjar nå kapacitetsgränsen. Trafikplatsen vid
Åsens gård saknar accelerations- och retardationsfält. Vid Klämmestorp
finns en plankorsning.
Syftet med investeringen är att öka trafiksäkerheten och förbättra
tillgängligheten på sträckan och vid trafikplatserna Åsens gård och
Klämmestorp. Den befintliga vägen ska breddas och byggas ut till två
körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård
kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av
enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs
en 7 kilometer lång sträcka.
Utökad ram 10 procent
Nedan redovisas ytterligare namngivna investeringar som övervägts för
planförslaget om Trafikverket får en ökning av medlen för namngivna
investeringar med 10 procent.
Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10
procent, i Jönköpings län

Rv 26 Smålandsstenar–Gislaved
Forserum, tretågsstation
Nässjö–Eksjö, elektrifiering
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Utpekade brister
Trafikverket använder begreppet utpekad brist för att uppmärksamma
regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva hanteras i samband
med kommande revideringar av nationell plan. Förutsatt att regeringen
ställer sig bakom förslagen till utpekade brister kommer Trafikverket att
prioritera framtagande av ett fördjupat underlag så att det kommer att
finnas mer kunskap om bristerna och möjliga åtgärder vid nästa
planeringsomgång.

Utpekade brister i Jönköpings län

Linköping–Jönköping, kapacitetsproblem och långa restider
Hässleholm–Jönköping, kapacitetsproblem och långa restider
Borås–Jönköping, kapacitetsproblem och långa restider
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Bilaga 2. Samhällekonomiska bedömningar för större
väginvesteringar
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Samhällsekonomisk
effektivitet är ett viktigt kriterium när åtgärder i transportsystemet ska
prioriteras, både på kort och på lång sikt. Den samhällsekonomiska
effektiviteten bedöms med hjälp av analyser som väger kostnader mot
nyttor av olika åtgärder.
Nedan finns de samhällsekonomiska bedömningar som tagits fram för de
större väginvesteringar som planeras i Jönköpings län för perioden 20182029.
•
•
•

Riksväg 32 Sunneräng – Marbäck
Riksväg 27 Förbi Bor
Länsväg 842 Förbi Tenhult
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Ärendenummer: TRV 2012/29166
Framtagen av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-08
Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-08
Granskad och kvalitetssäkrad av: Trafikverket, Gunnel Bångman, 2013-06-05
Godkänd av: Trafikverket, Peo Nordlöf, 2013-06-10
Skede: Arbetsplan pågår

1. Beskrivning av åtgärden

Rv 32 Sunneränga - Marbäck, VSO060
Nuläge och brister: Riksväg 32 mellan Vetlanda och Mjölby utgör en viktig koppling mellan
Småländska höglandet och E4. Vägen är smal, har dålig linjeföring och saknar mötesseparering. Efter
Bredestad börjar en lång stigning norrut med många utfarter och bebyggelse nära vägen.
Väglängd: 8,5 km
Vägstandard: Vanlig väg, 6 m, 70-80 km/h
Trafikmängd: 2 700 - 3 300 f/d, varav 17-20 % lastbilar
Åtgärdens syfte: Att förbättra trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö.
Förslag till åtgärd: Kostnaden för åtgärden är 176 mnkr i prisnivå 2013-06. Mellan Sunneränga och
Bredestad breddas och mötessepareras vägen i befintlig sträckning. Därefter byggs vägen i ny
sträckning öster om befintlig väg. Korsningen vid Bredestad utformas som trafikplats.
Väglängd: 8,7 km
Vägstandard: Gles mötesfri landsväg, 9 - 12,25 m, 100 km/h
Trafikmängd: Oförändrad
Tabell 1 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning
Nuvärde av nytta samhällsekonomisk
investeringskostnad
mnkr
37

+

Miljöeffekter som ej
ingår i nettot
Försumbart

+

Övriga effekter som ej
Samhällsekonomisk lönsamhet
ingår i nettot
=> (sammanvägt)
Försumbart

Lönsam

Effekter som ingår i den samhällsekonomiska kalkylen
Exempel på effekter år 2030
Nuvärde (mnkr) Diagram
Resenärer
Restid: -25 ktim/år
144
Godstransporter
Restid: -3 ktim/år
7
Persontransportföretag Ingen effekt
0
Trafiksäkerhet
Dödade och svårt skadade: -0,4 DSS/år
103
Klimat
CO2-utsläpp: +0,2 kton
-5
Hälsa
Utsläpp av luftföroreningar
1
Landskap
Landkapseffekter får inte ingå i denna tabell
Övrigt
DoU-kostnader: +0,3 mnkr/år
-7
Samh.ek investeringsk. Annuitetskostnad: +8,3 mnkr
-207
Nuvärde av nytta - samhällsekonomisk investeringskostnad
37
Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK =
0,18
Informationsvärde NNK =
HÖG
Spann NNK = 0,2 till 0,2
Effekter som inte ingår i den samhällsekonomiska kalkylen
Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

bedömning

Miljö

Klimat
Försumbart
Hälsa
Positivt
Landskap
Negativt
Resenärer
Försumbart
Godstransporter
Försumbart
Persontransportföretag
Försumbart
Trafiksäkerhet
Försumbart
Övrigt
Försumbart
Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Sammanvägd

Försumbart

Övrigt

2. Samhällsekonomisk analys

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning

Försumbart

NK =

0,17

Kortfattad beskrivning och bedömning
Ingår i kalkyl
Förbättrad boendemiljö längs befintlig väg
Ny barriär
Ingår i kalkyl
Ingår i kalkyl
Ingen effekt
Ingår i kalkyl
Ingen effekt

Försumbart
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3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Fördelningsaspekt
Störst
nytta/
fördel
(störst)
Negativ
nytta/
nackdel

Kön Restid,
reskost,
restidsos
(person)

Lokalt/
Regionalt/
Länsvis
Nationellt/I
fördelning
nternationellt

Kommunvis
fördelning

Trafikanter
transporter Närings& externt gren
berörda

Trafikslag

Ålder

Åtgärdsspecifik
fördelningsaspekt

Män

Lokalt

Jönköping

Aneby

Resenärer

Ej bedömt

Bil

Personer
mellan 18
och 65 år

Ej bedömt

-

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Ej bedömt

Neutralt

Neutralt

Ej bedömt

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet
Funktionshindrade
Barn och unga

4. Transportpolitisk målanalys

Kollektivtrafik, gång och cykel

Klimat

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Hälsa

Landskap

Trafiksäkerhet

Tillförlitlighet
Tryggt & bekvämt
Tillförlitlighet
Nöjdhet & kvalitet
Pendling
Tillgänglighet storstad
Interregionalt
Jämställdhet transport
Lika möjlighet
Kollektivtrafiknätet
Skolväg
Gång & cykel, andel
Kollektivtrafik, andel
Överflyttning transportslag
Energi: transportsystemet
Energi: fordon
Energi: infrastrukturhållning
Människors hälsa
Befolkning
Luft
Vatten
Mark
Materiella tillgångar
Landskap
Biologisk mångfald, Växtliv, Djurliv
Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse
Döda & svårt skadade

Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Negativt bidrag
Inget bidrag
Negativt bidrag
Inget bidrag
Negativt bidrag
Positivt&Negativt
Positivt
Positivt
Positivt
Inget bidrag
Negativt
Negativt
Negativt
Positivt&Negativt
Positivt bidrag

Målkonflikter
Mål om ökad tillgänglighet står i det här fallet i konflikt med mål om begränsad klimatpåverkan och
flera andra miljökvalitetsmål.
Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärden bedöms bidra till en hållbar ekonomisk utveckling men ökad trafik och intrång i landskapet
kan påverka den ekologiska hållbarheten negativt.
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Rv 27 Förbi Bor, VSO055

Nuläge och brister: Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige, samt
för den regionala utvecklingen och pendlingen. Nuvarande utformning av väg 27 utgör en kraftig
barriär genom samhället Bor. Genomfartstrafiken, med en hög andel tung trafik, som i dagsläget utgör
cirka hälften av trafiken på väg 27 medför en låg trafiksäkerhet samt alstrar miljöstörningar, så som
buller och utsläpp. Vidare medför trafiksäkerhetsåtgärder i samhället, en minskad framkomlighet för
genomfartstrafiken.
Nuvarande sträckning av väg 27 innebär ett störningsmoment vid Voxtorps kyrka.
Åtgärdens syfte: Åtgärden syftar till att förbättra trafiksituationen i Bor och minska störningar för
boende. Därutöver syftar åtgärden även till en kortare restid för genomfartstrafik på väg 27 och en
förbättrad miljö vid Voxtorps kyrka.
156,7 mnkr i prisnivå 2015-06.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är
En ny förbifart (6 km) byggs väster om Bor och öster om Voxtorp. Söder om Voxtorp kyrka byggs en
trafikplats med anslutning till nuvarande väg 27.
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

204

+

Negativt

Övriga effekter som ej
Sammanvägd Samhällsekonomisk
värderats i kalkylen
=> lönsamhet

Lönsam

Försumbart

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen
Exempel på effekter år 2040

2. Samhällsekonomisk analys

Resenärer

Nuvärde (mnkr)

Restid personbil: -31,1 kftim/år

265

Godstransporter

Restid lastbil: -5,8 kftim/år

61

Persontransp.företag

Ej relevant

0

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: -0,34 DSS/år

91

Klimat

CO2-utsläpp: 0,141 kton/år

-8

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

28

Diagram

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Landskap
Övrigt

DoU-kostnad: 0,7 mnkr/år

-15

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 10,2 mnkr/år

-218
204

Nettonuvärde
Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

0,93

Informationsvärde NNK =

NNK-iKA*=

MELLAN

#########

NNK-idu=

0,88

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning

Klimat

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Hälsa

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Landskap

Negativt

Stor negativ effekt på landskapet genom ny vägsträckning

Resenärer

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Godstransporter

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Negativt

Försumbart

Marginell påverkan

Stor negativ effekt på landskapet genom ny vägsträckning

Negativt

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I Län
nternationellt

Störst
nytta/
fördel

Män

Regionalt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Neutralt

Neutralt

Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Jönköping

Värnamo

Resenärer

Neutralt

Bil

Vuxna: 18Ej relevant
65 år

Neutralt

Neutralt

Klimat:
Externt
berörda

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Åtgärdsspecifik fördelnings
aspekt

Ej relevant
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder
Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt

Positivt bidrag

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Positivt bidrag

Pendling

Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad

Inget bidrag

Interregionalt
Jämställdhet
Funktionshindrade
Barn och unga
Kollektivtrafik, gång och cykel

Positivt bidrag

Jämställdhet transport

Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Kollektivtrafiknätet

Inget bidrag

Skolväg

Positivt bidrag

Gång & cykel, andel

Positivt bidrag

Kollektivtrafik, andel

Inget bidrag

4. Transportpolitisk målanalys

Mängd person- och lastbilstrafik
Klimat

Negativt bidrag

Energi per fordonskilometer

Negativt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag

Människors hälsa

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Hälsa

Positivt

Befolkning

Positivt

Luft

Negativt

Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag

Materiella tillgångar

Landskap

Trafiksäkerhet

Bedöms inte fn

Landskap

Negativt

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt

Döda & svårt skadade

Positivt bidrag

Målkonflikter
Åtgärden ger ökade trafiksäkerhet och ökad framkomligheten, hastighet. Den ökade
framkomligheten och hastigheten ger ökad klimatpåverkan vilket innebär en målkonflikt.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärden bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam samt bidra till social hållbarhet genom bättre
trafiksäkerhet och boendemiljö i Bor. Intrång i landskapet och främjande av biltrafik kan påverka
ekologisk hållbarhet negativt.
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2016-09-12, Henrik Carlsson, M4 Traffic
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
2016-08-12, Linda Wahlman, ÅF Infrastructure
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
2016-09-15, Niklas Alvaeus, trafikanalytiker, Trafikverket
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-09-15
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2016-12-08; Camilla Granholm, Samhällsekonom, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2016-12-08; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2016-12-14; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2016-12-14; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
a) Peter Fredriksson, 2016-06-29, VSO055 Rv 27 Förbi Bor GKI 2016-06-29
b) Henrik Carlsson, 2016-09-12, omräkning invkostn_vso055
Bilaga 3: Klimatkalkyl
Peter Fredriksson, 2016-08-28
a) VSO055 Klimatkalkyl_resultat
b) VSO055 klimatkalkyl_indata
Bilaga 4: Arbets-PM EVA
Henrik Carlsson, 2016-09-12, VSO055_Arbets-PM_EVA
Bilaga 5: EVA-kalkyl
Henrik Carlsson, 2016-09-12, 27 förbi bor_160912
Bilaga 6: Trafikomfördelning
Henrik Carlsson, 2016-09-06, 27 Bor Trafik_160906
Bilaga 7: Beräkning
Henrik Carlsson, 2016-09-12, ATK-justering_förbi Bor
Bilaga 8: Bullerberäkning
a) Henrik Carlsson, 2016-09-12, BEVA_förbi Bor
b) Henrik Carlsson, 2016-09-12, sträckor beva förbi Bor
Bilaga 9: Företagsekonomisk konsekvensbedömning
Linda Wahlman, 2016-09-13, vso055_fkb_160913
Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Vägverket, 2001-09-26, Väg 27 förbi Bord, Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:
Namn, datum

Notering
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Lv 842 Förbi Tenhult, VSY1860

Nuläge och brister: Väg 842 är en viktig förbindelse mellan rv 40 och E4 vid Torsvik. Den tunga
trafiken har ökat på senare år. Vid Torsvik finns ett större verksamhetsområde med bland annat ett
flertal logistikverksamheter. Torsviksområdet fortsätter att expandera kraftigt. Dessutom finns planer
på att anlägga en kombiterminal. Söder om Tenhult ligger en av kommunens avfallsanläggningar vilket
medför en del lastbilstransporter. Väg 842/826 går idag genom centrala Tenhult. Utmed vägarna finns
såväl bostadsbebyggelse, verksamheter som centrumfunktioner. Fartdämpande hinder finns på vissa
sträckor. Den tunga trafiken hänvisas till den kommunala Industrivägen i Tenhult. Befintlig väg genom
Tenhult är 2,6 km lång och skyltad hastighet är 40-80 km/h.
Åtgärdens syfte: Syftet med åtgärden är att få bort den tunga trafiken från Tenhult och därigenom
förbättra framkomligheten samt trafiksäkerheten och miljön i Tenhult. SEB framtagen som underlag för
långsiktig plan.
32 mnkr i prisnivå 2015-06.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är
Lv 842 får ny sträckning väst om Tenhult. Ny väg är 2,0 km lång vanlig väg och planeras för 80 km/h.
Som väst-östlig koppling medför åtgärden cirka 0,1 km vägförkortning. Lokalisering skall samordnas
med planerad ny järnväg.
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

53

+

Övriga effekter som ej
Sammanvägd Samhällsekonomisk
värderats i kalkylen
=> lönsamhet

Försumbart

Försumbart

Lönsam

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen
Nuvärde (mnkr)

Exempel på effekter år 2040

2. Samhällsekonomisk analys

Resenärer

Restid personbil: -8,4 kftim/år

88

Godstransporter

Restid lastbil: -1,8 kftim/år

23

Persontransp.företag

Ej relevant

0

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: 0,04 DSS/år

-14

Klimat

CO2-utsläpp: 0,02 kton/år

-1

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

1

Landskap

Diagram

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Övrigt

DoU-kostnad: 0,1 mnkr/år

-2

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 1,7 mnkr/år

-43

Nettonuvärde

53

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

1,24

NNK-iKA*=

HÖG

Informationsvärde NNK =

#########

NNK-idu=

1,19

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Klimat

Försumbart

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning
Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Hälsa

Försumbart

Landskap

Försumbart

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen
Bättre miljö i Tenhult men nytt intrång i landskapet.

Resenärer

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen
Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Godstransporter

Försumbart

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Försumbart

Försumbart

Marginell påverkan

Barriäreffekten minskar för boende och trafikanter Tenhult.
Dock medför åtgärden nytt intrång i landskapet.

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I Län
nternationellt

Störst
nytta/
fördel

Män

Regionalt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Neutralt

Neutralt

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning

Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Jönköping

Jönköping

Resenärer

Neutralt

Bil

Vuxna: 18Ej relevant
65 år

Neutralt

Neutralt

TS: Externt
berörda

Neutralt

Neutralt

Neutralt
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Tillförlitlighet

Medborgarnas resor

Positivt bidrag

Tillförlitlighet

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder
Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Inget bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Positivt bidrag

Pendling

Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad

Inget bidrag

Interregionalt
Jämställdhet

Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Kollektivtrafiknätet

Barn och unga

Skolväg

Klimat

Hälsa
Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Positivt bidrag

Jämställdhet transport

Funktionshindrade

Kollektivtrafik, gång och cykel

4. Transportpolitisk målanalys

Inget bidrag

Tryggt & bekvämt

Inget bidrag
Positivt bidrag

Gång & cykel, andel

Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel

Inget bidrag

Mängd person- och lastbilstrafik

Positivt bidrag

Energi per fordonskilometer

Negativt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag

Människors hälsa

Positivt

Befolkning

Positivt

Luft

Positivt

Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag
Bedöms inte fn

Materiella tillgångar

Landskap

Trafiksäkerhet

Landskap

Negativt

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt

Döda & svårt skadade

Negativt bidrag

Målkonflikter
Ökad framkomlighet med ökad hastighet ger ökade utsläpp av klimatgaser.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärderna innebär ökade barriräeffekt för djur, negativ påverkan på landskapet och intrång i
naturmark. Åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam men bidrar negativt till trafiksäkerheten.
Miljön i Tenhult förbättras dock.
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2016-12-13, Henrik Carlsson, M4 Traffic
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
2016-11-15, Lei Guo, ÅF Infrastructure
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
Ingen regional expertgrupp har granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar. Regional
granskning och godkännande av slutliga bedömningar är gjorda 2016-12-13 av Niklas Alvaeus,
Trafikverket
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-12-13
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2017-01-03; Emma Rosklint, Trafikanalytiker, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2017-01-05; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2017-01-10; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2017-01-11; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
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5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
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Bilaga 3. Beskrivning av väg- och järnvägsnät i Jönköpings län
Jönköpings län består av hundratals mil vägar och cykelvägar, åtta
järnvägar, en flygplats och flera resecenter och bytespunkter. Den
övergripande funktionen för infrastrukturen är att skapa god tillgänglighet
för människor till arbete, studier, fritidsaktiviteter, kultur, service samt för
näringslivet att skapa effektiv varuhantering och arbetskraftsförsörjning.
Den förbättrade tillgängligheten ska ske på ett trafiksäkert och långsiktigt
miljömässigt hållbart sätt och samtidigt svara mot kvinnors och mäns olika
transportbehov. Länets läge och ortsstruktur innebär transportbehov i
många olika riktningar och relationer. De olika rese- och
transportbehoven, både lokala, regionala, nationella och internationella,
skapar flöden längs länets vägar och järnvägar. Detta innebär att på en och
samma väg eller järnväg samsas människor och gods som ska färdas både
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Den befintliga infrastrukturen i länet är utgångspunkten när olika åtgärder
ska prioriteras i den långsiktiga transportplaneringen. De medel som
tilldelas länet begränsar dock möjligheten att uppfylla alla de behov som
transportinfrastrukturen har.
Järnvägsnätet
Aldrig tidigare har så många människor och så mycket gods färdats på
järnvägen som nu. Sverige har Europas mest öppna järnvägsmarknad med
fri konkurrens och idag trafikerar ett femtiotal tågbolag spåren. Det är en
tiodubblering på 25 år. Efterfrågan om plats på spåren är därför stor och
fortsätter att öka. Generellt har trafikvolymen ökat både för godståg och
för persontrafik under 2015.29 För att frigöra och optimera den totala
kapaciteten behöver vi nyttja spåren mer effektivt.
Som har beskrivits i många sammanhang har Jönköpings län en väl
förgrenad järnvägsinfrastruktur som når stora delar av länet. För att länet
till fullo ska kunna använda järnvägarna för personresor och
godstransporter krävs att järnvägsinfrastrukturen håller en god standard.
För stora delar av länets järnvägar är så inte fallet idag. Trots kraftfulla
satsningar förbättras järnvägens standard mycket långsamt, vilket innebär
att behovet av underhåll är fortsatt stort och i vissa fall har ökat.
Liksom alla trafikslag har järnvägen sina för- och nackdelar. Järnvägen är
ett effektivt system för att transportera stora mängder gods och många
personer. Det är även ett miljövänligare alternativ jämfört med bil eller
lastbil. Friktionen mellan rälerna och tågens stålhjul är mycket mindre än
friktionen mellan asfalt och gummi. Det gör att mindre energi krävs för att
frakta samma mängd med järnväg jämfört med lastbil. Dessutom är flera
Järnvägens kapacitet 2015 s. 8 https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/11676/RelatedFiles/2016_038_jarnv%C3%A4gens_kapacitet_2015_slutversion.pdf
jmf. med Järnvägens kapacitet 2014 s. 8,
http://www.trafikverket.se/contentassets/c01aa9e3f0cd49a4b9a5179b0ea9f6bb/jarnvagen
s_kapacitet_2014_rev.pdf
29
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järnvägssträckor elektrifierade vilket gör att förnybar el kan användas och
utsläppen av luftföroreningar och klimatgaser minimeras. I förhållande till
en motorväg tar järnvägen mindre yta i anspråk men har ändå större
kapacitet att förflytta människor och gods. Risken för olyckor är mindre
med järnvägstrafik än med vägtrafik. Nackdelen med järnvägen är att den
är förhållandevis dyr, teknikberoende och inte flexibel.

Figur 1. Järnvägar med över 500 tåg per dygn på länets järnvägar. Källa: Trafikverket

Samtliga järnvägsstråk som passerar genom Jönköpings län har
kapacitetproblem. Det gäller särskilt för sträckan Jönköping–Nässjö, som
bedöms ha stora kapacitetsproblem. Sträckor med medelstora
kapacitetproblem är Södra stambanan och sträckan Jönköping–Värnamo.
Övriga banor bedöms ha mindre kapacitetsproblem. Med hänsyn till den
ökade efterfrågan på spårlägen och den ökade persontrafiken ser vi det
som prioriterat att säkerställa ett fungerande järnvägsnät med hög
kapacitet.
Nässjö är den stora knutpunkten för järnvägsnätet i Jönköpings län.
Järnvägarna i länet kan delas in i två huvudgrupper med olika banstandard.
Södra stambanan, Jönköpingsbanan och Kust- till kustbanan är av högre
standard. Dessa är elektrifierade, fjärrstyrda och tillåter högre hastigheter.
De tre banorna har en övergripande funktion som är viktig för den
nationella och interregionala trafiken.
Södra stambanan löper i nord-sydlig riktning och sammanbinder
Stockholm och Malmö. Den utgör, tillsammans med Västra stambanan
som sammanbinder Stockholm och Göteborg, de viktigaste
järnvägsstråken i nord-sydlig riktning i den södra delen av landet.
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Södra stambanan och Västra stambanan kopplas ihop via
Jönköpingsbanan, som sträcker sig mellan Nässjö och Falköping via
Jönköping.

Figur 2. Banor med respektive utan elektrifiering. Källa: Trafikverket

Kust-till-kustbanan utgör en tvärled med kopplingar mot Borås/Göteborg i
väster och Växjö, Kalmar och Karlskrona i öster. I Alvesta möts Kust- till
kustbanan och Södra stambanan. I Värnamo möts järnvägen Halmstad–
Nässjö Järnväg (HNJ) och Kust-till-kustbanan. Norr om Värnamo bildar
HNJ och Vaggerydsbanan (Vaggeryd-Jönköping) det så kallade Y:et.
Förbindelserna österut utgörs av Bockabanan (Nässjö–Hultsfred) och
Vetlandabanan (Nässjö–Vetlanda–Åseda). Mellan Vetlanda och
Järnforsen/Kvillsfors–Pauliström sträcker sig Emådalsbanan.
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Figur 3. Hastighetsstandard på järnvägsnätet. Källa: Trafikverket

Trafik med regionaltåg tillsammans med godståg utgör huvuddelen av
trafiken på länets järnvägar, förutom på Södra stambanan där även trafiken
med snabbtåg och godståg är omfattande. Bristande kapacitet och
fördelning av tåglägen är två av de faktorer som påverkar trafiken på
banorna. Banornas hastighetsstandard är en begränsande faktor främst för
persontrafiken då det gäller att skapa attraktiva upplägg för exempelvis
arbets- och studiependling.
Vägnätet
Jönköpings län är en knutpunkt i landets vägsystem. E4 som sträcker sig
genom hela landet korsar i Jönköping riksväg 40 som går från Göteborg på
västkusten till Västervik på ostkusten. Vidare går ett antal betydelsefulla
stråk genom länet, exempelvis Baltic link-stråket från Blekinge mot
Göteborg och riksväg 26, Inlandsvägen, från söder till norr.
Den största trafikvolymen på länets vägar återfinns på det nationella
stråket E4 och då främst runt Jönköping. Lastbilstrafiken är mycket
omfattande längs stråket. Personbilstrafiken på länets vägnät varierar
mellan olika stråk och även längs stråken. Fullt naturligt är
trafikvolymerna större runt länets tätorter än längs andra delar av stråken.
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Figur 4. Flödet på länets vägnät. Källa: Trafikverket

Figur 5 nedan visar vägtyp och hastighetsstandard år 2014. Den speglar att
pågående projekt förbi Gislaved och Värnamo är genomförda. På de
funktionella stråken är den långsiktiga ambitionen att uppnå en
vägstandard om minst mötesfri väg vilket även möjliggör en hastighet på
100 km/h.

Figur 5. Vägtyp och trafikvolym på vägnätet. Källa: Trafikverket
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Kartan med hastighetsstandarden på länets vägar speglar tydligt hur
införandet av nya hastighetsgränser har påverkat vägsystemet. Hur frågan
om framtida hastigheter kommer att hanteras framöver är fortfarande
okänt. Att så långt det är möjligt eftersträva en jämn hastighetsstandard på
funktionella stråk är dock en självklarhet.

Figur 6. Hastighetsstandard på vägnätet. Källa: Trafikverket
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Bilaga 4. Miljökonsekvensbedömning av den regionala
transportplanen för Jönköpings län 2018-2029
Inledande kommentar till processen för framtagandet av
miljökonsekvensbedömningen
Miljökonsekvensbedömningen har tagits fram parallellt med den regionala
transportplanen. Som beskrivs nedan har ett nollalternativ, ett
åtgärdsalternativ för väg och ett åtgärdsalternativ för järnväg använts.
Under framtagandet av miljökonsekvensbedömningen har flera
förändringar av planen gjorts, bland annat har budgeten fördelats efter
funktion istället för åtgärdsområde. Det innebär att gång- och
cykelåtgärder, som tidigare legat både i potten för statlig medfinansiering
och i potten för mindre investeringar, nu redovisas som en egen pott.
Detsamma gäller för väginvesteringar. Detta gör att beräkningen ti tabell 2
nedan kan upplevas som svårtolkad jämfört med den budget som ligger i
planen. Det ger dock ingen skillnad i beräkningen.

Den största förändringen av budgeten sedan arbetet påbörjades är en
kraftig ökning av satsningen på samfinansiering av järnvägsåtgärder samt
gång- och cykelåtgärder. Denna fördelning bidrar till åtgärdsalternativet
för järnväg i högre utsträckning än vad som redovisas i
miljökonsekvensbedömningen.
Sent under processen har Trafikverket aviserat möjligheten att
samfinansiera den regionala transportplanen ur den nationella planen för
mittsepareringsåtgärder. Av den anledningen har medel flyttas från potten
”Trafiksäkerhet och framkomlighet” till ”större väginvesteringar”. Detta
innebär i praktiken ingen förändring av de medel som satsas på
väginvesteringar utan görs av budgettekniska skäl. Förändingen som detta
ger i beräkningarna ligger dock inom spannet för vad som är godtagbart.
De investeringar som föreslås främjar övervägande ett hållbart resande.
Den regionala infrastrukturplanen
Utgångspunkter för planen

Genom beslut 2017-03-23 gav regeringen i uppdrag till samtliga
länsplaneupprättare, däribland Region Jönköpings län, att för respektive
län upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Samtidigt fick Trafikverket
i uppdrag att upprätta en nationell trafikslagsövergripande plan för
utveckling av transportsystemet för samma period. Den nationella planen
fokuserar på de stora nationella stråken, medan den regionala planen kan
prioritera brister i länkar och noder som ansluter till det nationella
systemet samt andra viktiga regionala stråk.
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Av regeringens direktiv framgår att de transportpolitiska målen, de
transportpolitiska principerna, fyrstegsprincipen och ett
trafikslagsövergripande synsätt ska vara utgångspunkt för Trafikverkets
och länsplaneupprättarnas analyser och förslag till åtgärder. Dessutom ska
regeringens proposition Infrastruktur för framtiden-innovativa lösningar
för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21) och
riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet. 2016/ l 7:TU4,
rskr 2016/17:101) i sin helhet utgöra utgångspunkt för Trafikverkets och
länsplaneupprättarnas analyser och förslag till åtgärder. För
länsplaneupprättarna utgör även regionala systemanalyser eller
motsvarande regionala inriktningsunderlag en utgångspunkt.
Både nationell plan och regionala planer uppdateras vart fjärde år. Den
nya planen innebär därför en revidering av befintlig plan som sträcker sig
över åren 2014-2025. Inriktningen i åtgärdsplaneringen grundar sig på de
nationella och regionala utgångpunkter som har arbetas fram under
inriktningsplaneringen. På regional nivå anges de övergripande målen för
arbetet med regional utveckling ibland annat den Regionala
utvecklingsstrategi (juni 2013) samt i den Systemanalys som tagits fram
tillsammans med övriga regioner i Sydsverige.
Den ekonomiska ramen för Jönköpings län perioden 2018–2029 är 1 378
miljoner kr.
Planeringssystem

Infrastrukturplaneringen innehåller medel för både enskilda objekt och
åtgärdsområden. Planeringssystemet håller successivt på att läggs om så
att de närmst liggande åren är mer styrda till enskilda objekt och de senare
delarna i ökad grad bygger på planering utifrån brister, se Figur 1. År 1–3
är projekt som anses klara för byggstart. År 4–6 är projekt som är
planeringsklara. År 7–12 beskrivs som projekt som inte är klara för
byggstart då de inte är utredda. Dessa ska istället beskrivas som brister.

Förslag till byggstart

Förslag till förberedelser
för byggstart

Brister

Figur 1. Principen för planeringssystemet där åtgärder successivt blir mer
detaljerade ju närmare i tid de ligger

Det nya planeringssystemet innebär att den fysiska planeringen sker i en
sammanhållen process, samt att en förberedande åtgärdsvalsstudie görs
inom ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringen.
Åtgärdsvalsstudien ger underlag för en prioritering av effektiva lösningar
inom ramen för tillgängliga resurser, och bidrar till vidareutveckling av
hela transportsystemets funktion som en del i en hållbar
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samhällsutveckling. Den kan, kopplad till fyrstegsprincipen, bidra till
tydligare metodik för de tidiga planeringsstadierna. Det kan innebära en
arena för dialog för berörda aktörer, där också lösningar kan framkomma
som inte direkt har med trafik och transporter att göra.
Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för den fortsatta planeringen av
förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet, vilket ställer ökade
krav på ett effektivt klimat- och miljöanpassat transportsystem.
Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla med resurser och
minska transportsystemets miljöpåverkan, se Figur 2. Den går ut på att
steg för steg analysera hur ett trafikproblem bäst kan lösas – i första hand
genom att påverka behovet av transporter, i sista hand genom stora
nybyggen.

Figur 2. Beskrivning av fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket

Åtgärdsområden

Den regionala planen fördelar inte medel i detalj utan redovisar en
fördelning inom åtgärdsområden. För Region Jönköping fördelas medel
inom åtgärdsområdena:
•
•
•
•
•

Större väginvesteringar, som innehåller ett antal större
vägprojekt
Samfinansiering nationell plan, som innebär en samfinansiering
av järnvägsåtgärder i nationell plan
Mindre investeringar, som innebär åtgärder för kollektivtrafik,
trafiksäkerhet, cykeltrafik och gångtrafik
Driftsbidrag till icke statliga flygplatser, som avser Jönköping
Airport
Statlig medfinansiering, som avser medfinansiering av
kommunala åtgärder för kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik
samt enskilda vägar
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Inom varje åtgärdsområde sker sedan en successiv fördelning av medel
över tid. Det förändrade planeringssystemet innebär att brister får en större
tyngd bland åtgärdsområdena och att antalet namngivna objekt minskar,
framför allt under de senare delarna av planperioden.
Miljöbedömning av regional plan
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan vars
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en
miljöbedömning genomföras enligt Miljöbalken 6 kap.
Miljöbedömningens syfte är att integrera miljöaspekterna i planen så att en
hållbar utveckling främjas. Inom ramen för en miljöbedömning ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där den betydande
miljöpåverkan som planen kan antas medföra identifieras, beskrivs och
bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets
syfte och geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och
bedömas. En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som
är rimliga med hänsyn till:

•
•
•
•

Bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
Planens innehåll och detaljeringsgrad,
Allmänhetens intresse och
Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövning av
andra planer och program eller i tillståndsgivningen av
verksamheter eller åtgärder.

En länsplan för transportinfrastruktur kan enligt Förordning om
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) alltid antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Innan en myndighet bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden
för MKB ska myndigheten samråda med den eller de kommuner och
länsstyrelser som berörs av planen. Arbetet med miljöbedömningen ska
starta samtidigt med övrig åtgärdsplanering och pågå parallellt med denna.
Förslaget till infrastrukturplan och dess MKB ska enligt miljöbalken göras
tillgängligt för berörda kommuner, myndigheter och allmänheten. Dessa
ska ges skälig tid att yttra sig. Synpunkterna ska beaktas innan planen
antas.
När planen antagits, ska det i särskild sammanställning redovisas hur
miljöaspekterna integrerats. Det ska även redovisas hur MKB:n och
synpunkter från samråd beaktats och skäl till att planen antagits i stället för
alternativ som varit föremål för överväganden ska redovisas. Vidare ingår
att redovisa åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av
den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.
Dessutom ska planupprättaren skaffa sig kunskap om den betydande
miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medför.
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Relation till andra planer
Åtgärdsplaneringen sker parallellt på nationell och regional nivå och den
regionala infrastrukturplanen för Region Jönköpings län har
motsvarigheter hos län/regioner i hela landet. Den nationella planen för
transportinfrastrukturen omfattar, förutom investeringar i den nationella
infrastrukturen, även åtgärder för miljön längs hela det statliga vägnätet,
således även det regionala vägnätet.

Enligt regelverket ska samtliga planer och program som bedöms ge
upphov till betydande miljöpåverkan miljöbedömas, på såväl nationell
som på regional nivå. På regional nivå är det miljökonsekvenserna av just
den regionala planen som ska bedömas. Sambanden mellan den nationella
och den regionala planens effekter är komplexa. I detta sammanhang görs
ingen helhetsbedömning av planernas miljöpåverkan.
Samtidigt med revidering av nationell och regional plan pågår
Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag med
flera olika delar i, bland annat med syfte att arbeta fram
överenskommelser för att förbättra kollektivtrafiken och öka
bostadsbyggandet i landets tre storstadsregioner. Sverigeförhandlingens
uppdrag innefattar också att möjliggöra snabb utbyggnad av nya
stambanor i form av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm – Göteborg
och Stockholm – Malmö, vilket kan få stor påverkan på
transportinfrastrukturen både nationellt och regionalt i Jönköpings län.
Nationella och regionala mål för transportsystemet
Nationella transportpolitiska mål

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. För att uppnå målet ska
transportsystemet vara hållbart, robust och effektivt med god kapacitet.
Därutöver har ett funktionsmål och ett hänsynsmål formulerats:
Funktionsmål: Skapa tillgänglighet för resor och transporter.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka
till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och vara
jämställt utifrån mäns och kvinnors transportbehov.
Hänsynsmål: Transportsystemet ska ta hänsyn till säkerhet, trygghet, miljö
och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dö eller skadas allvarligt, samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppfylls.
Regionala mål och inriktningar

Av övriga planhandlingar som beskrivits ovan framgår de regionala mål
och inriktningar som varit utgångspunkt i arbetet.
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Nationella och regionala miljömål

Riksdagen har beslutat om nationella miljömål för Sverige innehållande
ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå
miljömålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella
miljöpolitiken och utgör en långsiktig målbild för miljöarbetet.
Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De 16 miljökvalitetsmålen
listas nedan och förklaras närmare i bilaga 2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

De nationella miljökvalitetsmålen gäller även på regional nivå. För
Jönköpings län har Länsstyrelsen beslutat att generationsmålet samt 14 av
miljökvalitetsmålen gäller som regionala miljömål, målen för hav och fjäll
gäller inte för Jönköpings län (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2014). För
målen har preciseringar för länet tagits fram och för miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan har även regionala mål beslutats. Länsstyrelsen
har också tagit fram en Klimat- och energistrategi med regionala
klimatmål (Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelande 2010:17).
Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till att
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås. Begränsad
klimatpåverkan innebär en minskning av utsläppen av växthusgaser med
40 procent till år 2020 jämfört med år 1990, samt att Sverige till år
2045/2050 ska vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser. Det
långsiktiga arbetet med en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är ett
viktigt steg mot det långsiktiga 2050-målet. Det transportpolitiska
hänsynsmålet pekar generellt på de nationella miljömålen.
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Jönköpings län har det långsiktiga regionala målet att man 2050 ska var ett
plusenergilän. Utsläppen av koldioxid ska år 2050 vara lägre än 1 ton per
invånare.
För att nå miljökvalitetsmålen arbetar Jönköpings län med
åtgärdsprogram. Dessa har delats upp i fyra block:
•
•
•
•

Vattnets miljömål
Djurens och växternas miljömål
Hälsans miljömål
Minskad klimatpåverkan

Miljökvalitetsnormer
Regeringen kan enligt Miljöbalken 5 kap. meddela miljökvalitetsnormer,
det vill säga föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i
övrigt, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön samt
för att avhjälpa skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Miljökvalitetsnormer kan gälla för vissa geografiska områden eller hela
landet och anger föroreningsnivåer eller störningsnivåer som inte får
överskridas eller underskridas. En miljökvalitetsnorm anger de nivåer som
människan och/eller naturen kan utsättas för utan fara för påtagliga
olägenheter. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft,
omgivningsbuller och vatten.
Metod och avgränsning
Vad är miljöbedömning?
I arbetet med miljöbedömningen av planen finns två viktiga begrepp;
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Med
miljöbedömning menas en process som innehåller vissa obligatoriska
moment som ska utföras. Processen resulterar i ett dokument som kallas
miljökonsekvensbeskrivning, där den betydande miljöpåverkan som
planens eller programmets genomförande kan antas medföra identifieras,
beskrivs och bedöms. I miljöbedömningen ingår att:

•
•
•
•
•
•

avgränsa vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla
utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning, inklusive alternativ
genomföra olika typer av samråd
överväga resultaten från miljökonsekvensbeskrivningen och
samrådet i beslutsprocessen
informera om beslutet och grunderna för beslutet
följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen medför

Miljöbedömning av den regionala planen har skett vid två tidigare
tillfällen. Det första tillfället var när planen började gälla för 2010 och det
andra tillfället var planen för 2014. Under denna period har även den
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nationella planen miljöbedömts och det har skett en gemensam utveckling
kring riktlinjer och metoder för miljöbedömning.
Avgränsning
Avgränsning i tid

Planperiodens slutår är år 2029 och av denna anledning är
miljöbedömningens referensår 2030. Eftersom miljöeffekterna av
investeringarna sträcker sig längre än slutåret görs även, där så är möjligt,
en tendensbedömning mot år 2045/2050, som är de år som bland annat
nämns för långsiktiga klimatmål. Bedömningar görs även på kort sikt, som
avser år 1-6 i planen.
Avgränsning i rum

Utgångspunkten i den regionala planen är Jönköpings län som kan sägas
utgöra den primära geografiska avgränsningen. Den rumsliga
avgränsningen varierar beroende på vilken miljöaspekt som behandlas, då
funktionella samband i miljön inte är styrda av geografiska gränser. Den
primära avgränsningen har använts vid kvantitativa beräkningar och
uppskattningar av t.ex. utsläppsmängder.
Avgränsning i sak

Trafikverket har tagit fram publikationen Metod för miljöbedömning av
planer och program inom transportsystemet (Trafikverket 2011:134).
Metoden innebär en ökad integrering av miljöbedömningen i
planeringsarbetet och baseras på kraven i miljöbalken 6 kap och
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Trafikverket
anger i publikationen tre fokusområden; klimat, hälsa och landskap.
Parallellt med de regionala planerna arbetar Trafikverket med
miljöbedömning av den nationella planen. Till samrådet om
avgränsningen av miljöbedömningen har Trafikverket uppdaterat sina
bedömningsgrunder. De tre fokusområdena har också utvecklats och
kompletterats med ett fjärde område så att fokusområdena som föreslås är:
•
•
•
•

Klimat
Hälsa och livskvalitet
Landskap
Resurser tillgängliga för människan

I miljöbalken 6 kap. 12§ anges de 14 miljöaspekter som en
miljöbedömning av planer och program ska hantera. För att få aspekterna
hanterbara och relaterade till respektive fokusområde har Trafikverket
gjort ett förslag till fördelning av miljöaspekter och delaspekter och slagit
samman dem till tio miljöbedömningsgrunder, se Figur 3. Observera att
det inte är några skarpa gränser i figuren utan att en miljöaspekt kan ingå i
flera fokusområden.
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För miljöbedömningen av den regionala planen har vi valt att utgå från
Trafikverkets förslag till bedömningsgrunder och anpassa dessa efter
regionala förutsättningar.
Figur 3. Principfigur med aspekter och delaspekter, deras koppling till

fokusområden samt sammanslagning av de 14 aspekterna till tio
miljöbedömningsgrunder. Källa: Trafikverket

Bedömningsgrunder
För att utvärdera de studerade alternativen används bedömningsgrunder.
De bedömningsgrunder som har använts för planen är målbaserade. Det
innebär att de stödjer den måluppfyllelseanalys som
konsekvensbedömningen av planen utgör. De studerade alternativen
värderas med hjälp av bedömningsgrunderna mot relevanta
miljökvalitetsmål för respektive fokusområde i Figur 3. För att bedöma
utvecklingen inom respektive fokusområde används indikatorer. Det är
parametrar som utifrån befintligt underlag går att följa upp och som visar i
vilken riktning en åtgärd verkar i förhållande till respektive miljömål. En
samlad bild av miljöaspekter och vilka indikatorer som har används inom
respektive fokusområde samt kopplingen till de nationella och regionala
miljömålen finns i bilaga 2.

Bedömningsgrunder och indikatorer inom respektive fokusområde
beskrivs också under ”Nationella och regionala miljömål”.
Konsekvensbedömning
Konsekvensbedömningen i kapitel ”Nationella och regionala miljömål”
görs för respektive fokusområde. Respektive fokusområde berör, enligt
bilaga 2, ett antal miljökvalitetsmål. Konsekvensbedömningen har gjorts
som en måluppfyllelseanalys som redovisar möjlighet till måluppfyllelse
för respektive relevant miljömål enligt Figur 4. Skalnivåerna för
bedömningen har preciserats enligt följande:
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•

•

•

•

Motverkar måluppfyllelse – den samlade bedömningen av
planens åtgärder är att de inte alls eller i mycket begränsad
utsträckning bidrar till måluppfyllelse.
Osäkerhet kring om måluppfyllelse motverkas - den samlade
bedömningen är att planens åtgärder i begränsad utsträckning
bidrar till måluppfyllelse men att det finns potential att genom
tydligare preciseringar eller riktade åtgärder inom
åtgärdsområden arbeta mot måluppfyllelse. Osäkerheterna
kring möjligheterna till detta är dock stora.
Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse - den samlade
bedömningen är att planens åtgärder har potential att bidra till
uppfyllelse. Det fordrar dock vissa preciseringar inom
respektive åtgärdsområde.
Bidrar till måluppfyllelse - den samlade bedömningen är att
planens åtgärder stärker möjligheten att bidra till
måluppfyllelse.

Motverkar måluppfyllelse
Begränsad möjlighet till
måluppfyllelse, men viss potential
finns
Möjlighet/potential att bidra till
måluppfyllelse
Bidrar till måluppfyllelse

Figur 4. Skala för konsekvensbedömning mot miljömål

Det nya planeringssystemet gör det svårare att bedöma konsekvenserna,
osäkerheterna blir större och bedömningarna blir i högre grad knutna till
schabloner. Detta beror på att planen i högre grad än tidigare redovisar
brister och problem och inte faktiska lösningar. Detta gäller särskilt under
planperiodens senare del, där andelen brister är större och andelen
namngivna objekt färre.
Nulägesbeskrivning
Dagens transport system
Det svenska vägnätet består av 98 500 km statliga vägar och 41 600 km
kommunala gator och vägar, 76 300 km enskilda vägar med statsbidrag
och ett mycket stort antal enskilda vägar utan statsbidrag. De flesta av
dessa är så kallade skogsbilvägar.
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Jönköpings län har ett väl utbyggt transportnät med E4 och stambanan
Stockholm-Malmö som pulsådror. Länets enda flygplats ligger i Axamo
strax väster om tätorten Jönköping. Det allmänna vägnätet i länet har en
längd av ca 4 600 km, se Figur 5. Det finns ungefär 300 km befintliga
cykelvägar inom Jönköpings län. Järnvägsnätet är ca 900 km, se Figur 6.

Figur 5. Flödet på länets vägnät: Källa: Trafikverket
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Figur 6. Flödet på länets järnvägar. Källa: Trafikverket

Det totala persontransportarbetet i Sverige inom vägtrafik, järnväg,
sjöfart och luftfart uppgick 2015 till 147 miljarder personkilometer.
Det är en ökning med 10 procent sedan år 2000 (Källa: Trafikanalys).
Fördelningen mellan trafikslagen framgår av Figur 7. Den visar att
vägtransporter är klart dominerande med ca 87 procent år 2015. I
denna siffra ingår både bil, buss, MC, moped, cykel och gångtrafik.
Biltrafiken uppgick till 87 procent, busstrafiken till drygt 7 procent,
MC och moped till knappt 1 procent, cykel 1,5 procent och gång
knappt 3 procent Biltrafiken har sedan år 2000 ökat med 7 procent,
kollektivtrafiken med 6 procent, gångtrafiken med 30 procent, medan
cykeltrafiken varit relativt konstant.
Sett till antalet resor genomfördes enligt den nationella
resvaneundersökningen för 2011-2014, 15 procent av antalet resor
med cykel eller till fots. I resvaneundersökningen för 2014-2015 har
siffran ökat till 28 procent. Sammantaget ökar andelen resor som
genomförs med buss, cykel och gångtrafik. Det totala resandet ökar
dock kraftigare, varför även biltrafiken ökar.
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Jönköpings län har som mål att öka resandet med kollektivtrafiken
med 60 procent till år 2025 till totalt 25 miljoner resor, jämfört med
resandet år 2011.
Godstransportarbetet var 2015 för riket som helhet 96 miljarder ton
kilometer. Det är en ökning med ca 5 procent sedan år 2000. Som
framgår av Figur 8 stod vägtrafiken år 2015 för drygt 40 procent av
godstransportarbetet.

Persontransportarbete - andelar per trafikslag
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Figur 7. Persontransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa:
Trafikanalys

Godstransportarbete - andelar per trafikslag
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Figur 8. Godstransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa:
Trafikanalys
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Klimat
Transportsektorn står inför stora utmaningar när det gäller att minska sin
energianvändning och sina klimatpåverkande utsläpp. Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till att miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan nås. Begränsad klimatpåverkan innebär
följande:
• Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 procent
jämfört med 1990 i de samhällssektorer som inte handlar med
utsläppsrätter (vilket innefattar transportsektorn, jordbrukssektorn,
mindre värmeverk och industrier). Av minskningen beräknas drygt
25 procent ske i Sverige och resten ske i form av investeringar i
andra EU-länder eller flexibla mekanismer (t.ex.
utsläppsminskande projekt som genomförs i utvecklingsländer)
• Till år 2050 är målet ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser
(alternativt 85 procents reduktion till 2045, som är förslag från
Miljömålsberedningen). För att nå målet har regeringen tre
handlingsplaner: Fossiloberoende fordonsflotta, Ökad
energieffektivisering och Främjande av förnybar energi.
Trafikverkets tolkning av begreppet fossiloberoende fordonsflotta
är att användningen av fossil energi i sektorn behöver minska med
åtminstone 80 procent till år 2030 jämfört med 2004. Trafikverket
har inom kapacitetsutredningen, liksom i arbetet med Färdplan
2050, tagit fram ett klimatscenario som beskriver vad som krävs
för att klara klimatmålen till 2030 och 2050, se Figur 9.

Figur 9. Utvecklingen av vägtrafikens användning av fossil energi med
beslutade åtgärder jämfört med klimatmål (EU respektive Sveriges egna mål).
De beslutade åtgärderna i referensprognosen inkluderar åtgärder och
styrmedel som var beslutade i slutet av 2011. Banan för Beslutade åtgärder
hög bygger på en trafikprognos enligt Trafikverkets jämförelsealternativ som
visar på osäkerheterna i prognoserna. Källa: Trafikverket (2012).
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För att åstadkomma minskningar i storleksordningen 80 procent till 2030
kommer det inte att räcka med effektivare fordon och ökad andel förnybar
energi. Det kommer även att krävas en förändrad inriktning mot ett mer
transportsnålt samhälle. Figur 10 illustrerar hur mycket de tre
åtgärdskategorierna effektivisering, förnybar energi respektive
transportsnålt samhälle behöver bidra med för att nå de uppsatta målen för
2030 respektive 2050 enligt Trafikverkets beräkningar. Beräkningarna
baseras på en minskning av personbilstrafiken med 20 procent till 2030
jämfört med 2010 års nivå och en stabilisering av godstrafiken på 2010 års
nivå.

Figur 10. Målbild i Trafikverkets scenario för att nå en fossiloberoende
fordonsflotta år 2030 samt en transportsektor utan nettoutsläpp av
växthusgaser 2050 (indexerad utveckling, 2004=100). Av staplarnas färg kan
man se hur stor del av minskningen som åstadkoms av var och en av de tre
åtgärdskategorierna. Källa: Trafikverket november 2012

Hälsa och livskvalitet
I de transportpolitiska målen är en av preciseringarna till hänsynsmålet att
transportsystemet ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås samt bidra
till ökad hälsa. I uppföljningen av de transportpolitiska målen är det
framförallt buller och luftkvalitet som följs upp, men det finns även andra
hälsoaspekter som är viktiga när det kommer till planering av ny
transportinfrastruktur. Att planera för ökad fysisk aktivitet i
transportsystemet är en aspekt som också har nära koppling till Sveriges
övergripande nationella folkhälsomål; att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Befolkning
Befolkningsmässigt är Jönköpings län den sjätte största regionen i Sverige
med sina 352 735 invånare (2017). Jönköpings län är det mest
tätbefolkade länet i Småland (34 invånare per km2) och befolkningen är
relativt jämt fördelad över länet med en viss koncentration till Jönköpings
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kommun. Länet består av 13 kommuner där den största är Jönköping med
cirka 135 000 invånare (inklusive Huskvarna) följt av Värnamo, Nässjö,
Gislaved och Vetlanda. Länets invånarantal har legat ganska stabilt sedan
1970-talet.
Buller
Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige.
Samhällsbuller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier är
sällan hörselskadande, men kan orsaka en rad andra problem. Några
exempel är upplevd störning, försämrad talförståelse, sömnproblem,
försämrad inlärning och prestation samt fysiologiska stressreaktioner.
Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus).
Drygt två miljoner människor bedöms vara utsatta för trafikbuller som
överskrider riksdagens riktvärden utomhus vid sin bostad. Nära hälften av
dessa utsätts för höga ljudnivåer även inomhus.
Den svenska riksdagen har antagit en rad miljömål för att säkerställa
miljön i Sverige. I målet En god bebyggd miljö, finns ett delmål om att
antalet människor som utsätts för störande trafikbuller i bostaden ska
minska. Ett annat av delmålen handlar om att grön- och vattenområden i
tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas. Behovet av
bullerfrihet i dessa områden ingår som en del.
Många människor känner sig störda av buller, och trafik är den
dominerande bullerkällan i samhället. Längs de statliga vägarna beräknas
200 000 personer vara utsatta för högre bullernivåer än de riktvärden som
riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 370 000 personer beräknas vara
utsatta för den högsta tillåtna ljudnivån från järnväg, vilket är en högre
riktvärdet än inomhus.
I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och
kommuner med mer än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta
åtgärdsprogram vart femte år. Naturvårdsverket ansvarar för att
sammanställa och redovisa kartläggningarna till EU-kommissionen.
För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt
infrastrukturpropositionen 1996/97:53, och anknytande dokument från
centrala myndigheter i normalfallet följande nivåer underskridas
(frifältsvärden).
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Vid väg
Vid spår

Bostad fasad
(ekvivalent)
55 dBA
60 dBA

Bostad uteplats
(ekvivalent)
55 dBAII
55dBA

Bostad uteplats
(max)
70 dBAI
70 dBAI

I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06-22)
II Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats

Tabell 1. Riktvärden för buller

Luftkvalitet
Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. De kan göra människor
sjuka och förkorta den förväntade livslängden. De bidrar även till
växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och
klimatförändringar. Trafiken orsakar utsläpp av gaser och partiklar från
förbränning i motorn samt slitagepartiklar. Slitagepartiklarna frigörs bland
annat från förslitning av bromsar och hjul eller när dubbdäck sliter på
vägbanan.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft beskriver de haltnivåer för luftkvalitet som
vi ska uppnå. Dessa nivåer ska vara vägledande i det nationella och
internationella arbetet för att förbättra luftkvaliteten. En av de stora
utmaningarna är utsläppen från vägtrafiken. Av preciseringarna av
miljömålet framgår bl a följande:
• halten av partiklar (PM2,5) överstiger inte 10 mikrogram per
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
• halten av partiklar (PM10) överstiger inte 15 mikrogram per
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
• halten av kvävedioxid överstiger inte 20 mikrogram per
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett tim-medelvärde
(98-percentil).
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön
samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN)
för utomhusluft, Luftkvalitetsförordningen (2010:477).
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med
utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för
arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det finns
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar
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(PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium,
nickel och bens(a)pyren.
Landskapet
Jönköpings län karakteriseras av det småbrutna landskapet som ofta tar
formen av ett kuperat skogslandskap uppbrutet med en mängd fält för
jordbruksändamål. Länet har också ett stort antal sjöar (mer än 2300 sjöar)
och våtmarker. Vättern som är den största och djupaste sjön. Detta skapar
goda förutsättningar för många arters och naturtypers fortlevnad. Figur 11
visar en översiktsbild av markanvändningen i Jönköpings län.

En övergripande beskrivning av landskapet och dess ingående
beståndsdelar, samband och tidsdjup har gjorts inom ramen för
länsstyrelsens landskapsstrategi för biologisk mångfald (Länsstyrelsen i
Jönköpings län meddelande 2014:8). Trafikverket arbetar också efter en
övergripande Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323).

Figur 11. En översiktsbild av markanvändningen i Jönköpings län. Stora ytor
är skogsklädda, men länets västra delar kännetecknas även av vidsträckta,
öppna högmossar. Odlingslandskapet har sin största utbredning i
vätterbygden, kring de stora sjöarna i söder och de östra delarna av länet.
Källa: Länsstyrelsen 2014:8

Natur och friluftsliv
Den värdefulla naturen i Jönköpings län avspeglar sig också i de särskilt
utpekade områden som finns för natur och friluftsliv i länet. Av Figur 12
framgår riksintressen för naturmiljö och friluftsliv samt Natura 2000områden. Det finns också andra skyddade områden och särskilt utpekade
områden som naturreservat och områden från tematiska inventeringar.
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Figur 12. Riksintressen för natur, kultur och friluftsliv

Kulturmiljö
Områden av nationellt intresse för kulturmiljö är utpekade som
riksintresse enligt Figur 12. Kulturmiljöer av särskilt intresse skyddas
enligt Kulturminneslagen och kan vara skyddade områden, bebyggelse
eller fornlämningar.
Resurser tillgängliga för människan
Areella näringar
Av Sveriges totala landareal på cirka 41 miljoner hektar är över hälften
eller 23,4 miljoner hektar klassad som produktiv skogsmark. I Jönköpings
län finns det ca 702 000 hektar produktiv skogsmark.

Sverige har ca 3 miljoner hektar jordbruksmark. I Jönköpings län finns det
ca 130 000 hektar jordbruksmark och jordbruksmarken utgör totalt 12,4
procent av landarealen.
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Vatten
Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel.
Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem
vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. Region Jönköping ligger
inom Västerhavets vattendistrikt samt distrikt Söder Östersjön.
Inom Jönköpings län finns ett antal yt- och grundvattenförekomster som
nyttjas för dricksvattenförsörjning. Det finns också ett antal
vattenförekomster inom yt- och grundvatten som är särskilt utpekade med
hänsyn till dricksvattenförsörjning, se Figur 13. Bland länets
dricksvattentäkter kan Vättern nämnas, som försörjer ca 200 000
människor med dricksvatten.

Figur 13. Dricksvattenresurser

Alternativ
Alternativgenerering
Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ till planen identifieras, beskrivas
och bedömas. I avgränsningen av miljöbedömningen föreslogs att
miljöbedömningen förutom åtgärdsalternativ och nollalternativ även skulle
hantera ett hållbarhetsalternativ. Hållbarhetsalternativet utgår från att
minska den mest negativa påverkan som har identifierats vid bedömning
av åtgärdsalternativet, vilket är klimatpåverkan.
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Ett åtgärdsalternativ som svarar upp mot målen för länet har diskuterats.
Olika möjliga inriktningar har studerats där huvudinriktningarna har varit
en något ökad satsning på väg eller järnväg. Två möjliga inriktningar av
åtgärdsalternativet redovisas i
Tabell 2.
Nollalternativet innebär en fortsatt fördelning av medel enligt nuvarande
plan.
En bedömning av vilka utsläppsmängder som det är rimligt att den
regionala planen skulle kunna hantera har gjorts enligt bilaga 3. Utifrån
detta har sedan ett teoretiskt hållbarhetsalternativ tagits fram. De tre
alternativen har en fördelning av medel mellan åtgärdsområdena enligt
Tabell 2.
Åtgärdsområde

Åtgärdsalternativ
väg
[Andel av
budget]

Åtgärdsalternativ
järnväg
[Andel av
budget]

Hållbarhetsalternativ
[Andel av
budget]

Nollalternativ
[Andel av
budget]

Större
investeringar (väg)
Samfinansiering
nationell plan
(järnväg)
Mindre
investeringar
Kollektivtrafik
Gång och cykel
Trafiksäkerhet
Driftbidrag till icke
statliga flygplatser
Statlig
medfinansiering
(Kollektivtrafik,
miljö och enskilda
vägar)

37 %

21 %

7%

35 %

22 %

38 %

43 %

28 %

24 %

24 %

27 %

24 %

2%

2%

-

2%

15 %

15 %

23 %

11 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabell 2. Förde

St
Tabell 2. Fördelning av medel per åtgärdsområde för de tre alternativen.
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Större väginvesteringar
I samtliga alternativ ingår ombyggnad av väg 32 på sträckorna
Sunneränga-Marbäck och Traneryd-Tranås, då dessa har ansetts som
låsningar då de är pågående eller har nära förestående byggstart. I
åtgärdsalternativen ingår även väg 27 förbi Bor och väg 842 förbi Tenhult.
Vid en ökad vägsatsning finns dessutom väg 27 Kärda-Bredaryd med.
Åtgärdsalternativet med ökad andel vägåtgärder innebär medel till
namngivna objekt under hela planperioden. Åtgärdsalternativet med ökad
andel järnväg samt hållbarhetsalternativet innebär ökade medel till järnväg
i främst slutet av planperioden.
Samfinansiering nationell plan
I samtliga alternativ finns det s k Y:et med. Det är järnvägen mellan delen
Nässjö–Värnamo och Vaggerydsbanan. Åtgärden innebär elektrifiering
och ytterligare hastighetshöjningar antingen på befintlig eller delvis ny
sträckning.
Vid en ökad järnvägssatsning ingår dessutom förbättringar på övriga
regionala banor för en robustare trafik. Dessa ligger huvudsakligen i slutet
av planperioden.
Mindre investeringar
Mindre investeringar innehåller mindre kostsamma åtgärder för förbättrad
trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Det innebär förbättringar
inom både för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och trafiksäkerhet.
Fördelningen är relativt likvärdig i samtliga alternativ.
Driftsbidrag till icke statliga flygplatser
Avser driftsbidrag till Jönköping Airport. Ingår i samtliga alternativ utom
hållbarhetsalternativet.
Statlig medfinansiering
Avser statlig medfinansiering till kommunala åtgärder för gång- och
cykeltrafik och kollektivtrafik samt åtgärder på enskilda vägar.
Fördelningen är relativt likvärdig i samtliga alternativ.
Miljökonsekvenser av studerade alternativ
Denna miljökonsekvensbeskrivning görs på en övergripande nivå med
syftet att fånga in effekterna av planen som helhet. Det kan finnas stora
variationer mellan enskilda objekt även inom samma åtgärdskategori, men
strävan har varit att värdera helheten. I det tidiga planeringsskedet har inte
heller åtgärder som förebygger eller mildrar eventuell skadlig påverkan av
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enskilda objekt studerats i detalj, eftersom detta i hög grad beror på
anläggningens sträckning och utformning.
I detta kapitel bedöms miljökonsekvenserna av åtgärdsalternativet och
hållbarhetsalternativet i förhållande till nollalternativet. Det bör poängteras
att en positiv utveckling i förhållande till nollalternativet inte
nödvändigtvis medför en absolut positiv miljöpåverkan i förhållande till
nuläget.
Konsekvensbedömning görs för de fyra fokusområdena Klimat, Hälsa och
livskvalitet, Landskap samt Resurser tillgängliga för människan. För
respektive fokusområde redovisas bedömningsgrunder samt konsekvenser
för respektive alternativ. I kapitel 6 görs sedan en samlad bedömning där
grad av måluppfyllelse bedöms utifrån miljöaspekter och
miljökvalitetsmål.
Klimat
Bedömningsgrunder
Trafikverket har i sitt förslag till bedömningsgrunder delat upp dem i tre
delaspekter:
• Trafikens klimatpåverkan
• Robust planering – hur åtgärderna passar in i ett samhälle där
klimatmål nås
• Infrastrukturhållningens klimatpåverkan – från byggande, drift och
underhåll

Infrastrukturhållningens klimatpåverkan följs upp genom nyckeltal på
nationell nivå. Det bedöms inte tillföra något ytterligare att hantera den
regionalt och den har därför inte studerats vidare.
Ett mått på trafikens klimatpåverkan är utsläpp av luftföroreningar. Den
bedöms genom utvecklingen av olika ämnen, vilka hämtas från respektive
samhällsekonomisk objektbeskrivning (SEB) för namngivna objekt. CO2
är en lämplig indikator för trafikrelaterade utsläpp. För de objekt där SEB
inte upprättats har schabloner använts, enligt bilaga 3. För en övergripande
bedömning har också det totala trafikarbetet studerats, dvs antal
fordonskilometer. Detta utifrån att ett minskat trafikarbete medför minskat
utsläpp av CO2.
Robust planering handlar om hur åtgärder i planen passar in i en framtid
där klimatmål kan nås. Det handlar om en framtid där biltrafiken minskar
och lastbilstrafiken inte ökar. Transportsystemet behöver vara redo för den
omställning som kommer att behövas om klimatmålen ska uppnås.
Miljömålsberedningens betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för
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Sverige” (SOU 2016:47) uttryckte det på detta sätt under rubriken
Transporteffektivt samhälle:
”Åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn genom att verka
för ett samhälle med ett mer effektivt och klimatsmart transportarbete är
en viktig del i det långsiktiga omställningsarbetet. En del i detta är att
göra gång-, cykel- och kollektivtrafik till normgivande i planeringen i
större tätorter, samt att resor med buss och tåg underlättas vid planering
av infrastruktur mellan tätorter.”
Utifrån detta görs en bedömning av i vilken grad planen skapar
förutsättningar för att kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik blir
normgivande i planeringen. Andra bedömningar av hur planen påverkar
möjlighet till omställning och uppmuntrar till bättre kollektivtrafik, gång
och cykel är om och i vilken grad planen bidrar till förtätning eller
utspridning och om planen bidrar till ökad kollektivtrafik.
Åtgärdsalternativ och nollalternativ
Nuvarande klimatmål för trafiksystemet avser en minskning av de
klimatpåverkande utsläppen med 80 procent 2030 jämfört med 1990.
Detta innebär, som andel av det nationella målet, en total minskning av de
årliga utsläppen för trafiken i Jönköpings län med 1,25 miljoner ton
koldioxidekvivalenter. Denna minskning kan ske genom en stor rad
åtgärder som inkluderar bland annat elektrifiering, alternativa bränslen,
minskat resande och åtgärder inom såväl stadsplanering som regional
infrastrukturplanering.
Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) har kartlagt vilken
potential för utsläppsminskningar som finns för olika åtgärder för att
uppnå den totala minskningen med 80 procent till 2030. Den stora
merparten av minskningen sker till följd av andra åtgärder än vad som
ingår i den regionala infrastrukturplanen eller övrig infrastruktur. Dock
uppskattas 0-9 procent av minskningen kunna ske som följd av satsningar
på kollektivtrafikåtgärder. Enligt den tidigare rapporten från Trafikverket
”Underlag till färdplan 2050” (Trafikverket 2012:224) kan ytterligare 2
procentenheter av minskningen ske som följd av satsningar på cykel. De
regionala infrastrukturmedlen motsvarar 6,35 procent av de totala
infrastrukturmedlen (Nationell plan och Regionala planer). De regionala
planerna bär därmed 6,35 procent av denna minskning, det vill säga 0,13 –
0,7 procent av den totala minskningen. Detta ger att den regionala planen
för Jönköpings län ska bidra med minskningar av de klimatpåverkande
utsläppen med 1 600 – 8 700 ton per år.
Utifrån detta har en beräkning gjorts av planens påverkan (CO2ekvivalenter) utifrån ingående åtgärdsområden inklusive namngivna
objekt. Hur beräkningen genomförts framgår av bilaga 3 och resultatet
framgår av Tabell 3.
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Åtgärdsområde

Nollalternativ
[ton CO2ekv.]

Större investeringar
(väg)
Samfinansiering
nationell plan (järnväg)
Mindre investeringar
(hållplatser, gång- och
cykelväg längs statlig
väg, mitträcken,
framkomlighet m.m.)
- Varav Kollektivtrafik
och gång- och cykelväg
- Varav väg
Driftsbidrag till icke
statliga flygplatser
Statlig medfinansiering
(Kollektivtrafik, miljö
och säkerhetsåtgärder)
- Varav Kollektivtrafik
och gång- och cykelväg
-Varav väg
Total

Hållbarhets
-alternativ
[ton CO2ekv.]

Åtgärdsalternativ
vägjärnväg
[ton CO2ekv.]

+390

+80

+230 - +410

-320

-510

-440 - -250

+80

-190

+10

-90
+170

-220
+30

-120
+130

+20

0

+20

-70

-220

-100

-90

-220

-120

+20

0

+20

+100

-840

+80 - -280

Tabell 3. Utsläpp av koldioxidekvivalenter per år och alternativ.

Resultatet visar att utsläppen av CO2 kommer att minska eller svagt öka,
beroende på fördelningen mellan väg- och järnvägstrafik i
åtgärdsalternativet. I jämförelse med nollalternativet är åtgärdsalternativet
positivt. Hur mycket bättre alternativet är än nollalternativet beror dock på
hur stor andelen järnvägstrafik blir.
Ökningen av CO2 kommer framför allt från väginvesteringar.
Sammanställning av tillgängliga samhällsekonomiska bedömningar från
namngivna objekt visar också på en ökning av CO2.
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Figur 14. Antal körda mil med bil i genomsnitt per länsinvånare och år. I
körsträckorna ingår även de mil som blivit körda utanför länet och i utlandet.
Med län avses Jönköpings län. Källa: Miljomal.se

Angående det totala trafikarbetet så visar statistik från länsstyrelsen att den
genomsnittliga körsträckan med bil per person i Jönköpings län har varit
relativt konstant under senare år och att den är något högre än
riksgenomsnittet, se figur 14. Då nollalternativet är en del av denna
utveckling och åtgärdsalternativet har något mindre medel till vägar
bedöms åtgärderna i den regionala planen ha förutsättningar att leda till
något minskat trafikarbete.
Hållbarhetsalternativ
Hållbarhetsalternativet innebär en betydligt större satsning på järnväg samt
en viss ökning av satsningar på gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik.
Hållbarhetsalternativet visar på en något bättre bild än åtgärdsalternativet
då det innebär att utsläppen av CO minskar enligt Tabell 3. Även med den
stora förändring av fördelningen mellan åtgärdsområden som görs jämfört
med åtgärdsalternativet så är dock minskningen inte tillräcklig för att
länstransportplanen ska klara att ta sin andel av den utsläppsminskning
som behövs för att nå klimatmålen. Hållbarhetsalternativet visar dock att
det är möjligt att vända trenden och gå mot successivt minskade utsläpp.
Hållbarhetsalternativet och åtgärdsalternativet är relativt likvärdiga i
början av planperioden. Successivt ökar sedan andelen medel till främst
järnväg i hållbarhetsalternativet.
2

Det kan konstateras att schabloner för beräkning av klimatpåverkan från
åtgärdsområden av naturen är grova och endast ger en indikation på hur
planen påverkar klimatet. Dessa blir även grövre i takt med att
åtgärdsalternativet i större grad är odefinierat genom förskjutningen från
konkreta objekt till potter. Det är dock tydligt att fortsatta satsningar på
primärt vägåtgärder inte bidrar till att uppnå klimatmålen. Utredningen
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fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) visar tydligt behovet av minskad
efterfrågan på transporter, ökad transporteffektivitet och ökad användning
av kollektivtrafik utöver satsningar på energieffektivare fordon,
biodrivmedel och elektrifiering.
Hälsa och livskvalitet
Bedömningsgrunder

Hälsa och livskvalitet föreslår Trafikverket delas upp i miljöaspekterna:
•
•
•

Människors hälsa
Befolkning
Luft

Människors hälsa innefattar dessutom delaspekterna
•
•
•

Buller och vibrationer
Aktivt resande
Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet avser risk för olyckor inom väg- och järnvägssystemet. Det
följs upp nationellt och det bedöms inte tillföra något ytterligare att
hantera det regionalt och det har därför inte studerats vidare.
För buller och vibrationer finns nationella riktvärden. Buller har bedömts
genom bullerutveckling för namngivna objekt samt GIS-analys.
Aktivt resande avser möjlighet till fysisk aktivitet som gång och cykel.
Detta har även en koppling till de nationella folkhälsomålen. Dessa har
mål avseende bland annat möjlighet till fysisk aktivitet och möjlighet till
delaktighet och inflytande i samhället. Utifrån detta har åtgärderna följts
upp mot möjlighet till fysisk aktivitet. Det innebär möjligheten för
trafikanter att förflytta sig med cykel eller till fots. Dessa kan även vara
betydande inslag vid kollektivtrafik.
Miljöaspekten befolkning hanterar följande delar:
•
•
•
•
•
•

Möjligheten att resa med cykel och till fots och möjligheten att
resa med kollektivtrafik
Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand
Tillgång till transportsystemet för personer med
funktionsnedsättning
Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda
förutsättningar och behov

Uppföljningen sker utifrån de samhällsekonomiska bedömningarna för
namngivna objekt samt bedömning av vilka ytterligare satsningar som
ingår avseende bl a cykel och kollektivtrafik. Här finns även ett samband
med delaspekten aktivt resande.
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Luftföroreningar har bedömts utifrån indikatorerna under klimat. Ämnen
som går att följs upp är NOx och partiklar. Dessa hämtas från
samhällsekonomiska beräkningar för namngivna objekt.
Regeringen har fastställt preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft,
om högsta halt av partiklar, NO2 och marknära ozon. Riktvärdena sätts
med hänsyn till känsliga grupper och nivåerna är betydligt lägre än de
juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna. Utifrån beräkningar och
bedömningar har det bedömts om planen bidrar till att:
•
•

klara MKN
klara Frisk lufts preciseringar av NO2 och partiklar

Åtgärdsalternativ och nollalternativ
Människors hälsa
Åtgärdsalternativet innehåller ett antal namngivna objekt. I de fall där
trafiken flyttas längre från bebyggelse och färre bostäder utsätts för buller
och vibrationer leder objektet generellt till förbättringar vad gäller antal
personer som är exponerade för höga buller- och vibrationsnivåer.
Exempel på sådana objekt är väg 27 förbifart Bor och väg 27 KärdaBredaryd. Andra objekt kan leda till ökat buller, men åtgärder för att
reducera detta ingår som en åtgärd i objektet.
De åtgärdsområden som inte innehåller namngivna objekt är generellt
svårare att utvärdera och här är osäkerheterna större. Satsningar på ökad
kollektivtrafik och järnvägstrafik är positivit ur många aspekter, men kan
medföra ökat buller och vibrationer. I de flesta fall bedöms dock dessa
satsningar inte medföra nya korridorer i landskapet utan förändringar sker
i anslutning till befintliga strukturer. Det kan också innebära andra typer
av bränslen och system som är positiva ur bullersynpunkt, som ökat antal
elfordon.
Åtgärdsalternativet innebär en fortsatt satsning på gångtrafik, cykeltrafik
och kollektivtrafik. Detta är generellt positivt för det aktiva resandet och
positivt för folkhälsan. Åtgärdsalternativet och nollalternativet är i detta
avseende relativt likvärdiga.
Befolkning
Både åtgärdsalternativ och nollalternativ innebär förslag på satsningar som
gynnar kollektivtrafik, cykeltrafik och trafiksäkerhet. Detta är satsningar
som generellt är positivt för miljöaspekten befolkning. Den nationella
resvaneundersökningen visar att kvinnor nyttjar kollektivtrafiken mer än
män, vilket gör att satsningar på kollektivtrafik är positivt för
jämnställdheten. Det innebär å andra sidan att den största potentialen för
att öka andelen kollektivtrafik finns hos män. Även tillgänglighet
avseende socioekonomisk status och tillgänglighet för barn och personer
med funktionsnedsättning bedöms öka vid satsningar på kollektivtrafik.
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Flera av de namngivna objekten reducerar genomfartstrafiken i befintliga
tätorter, vilket underlättar för gångtrafik och cykeltrafik samt ökar
trafiksäkerheten.
Åtgärdsalternativet och nollalternativet bedöms i detta avseende som
relativt likvärdiga.
Luft
Den generella utvecklingen i samhället bedöms innebära en fortsatt
minskning av de totala utsläppen av kväveoxider från fordon tack vare en
fortsatt teknisk utveckling. EU-direktivet om nationella utsläppstak, som
trädde i kraft i december 2016, skärper kraven på utsläpp av fem ämnen,
bland annat kväveoxider, flyktiga organiska ämnen (VOC) och små
partiklar. Direktivet kommer att medföra att antalet förtida dödsfall i
Europa på grund av luftföroreningar halveras mellan 2005 och 2030. För
Sverige innebär direktivet också att transporten av luftföroreningar från
övriga Europa kommer att minska. Även om utsläppen minskar är dock
bedömningen att miljökvalitetsmålet Frisk luft inte kommer att klaras.
Skärpta avgaskrav på motorfordon medförde att halterna av kvävedioxid i
tätortsluften har minskat sedan 1990-talet. Halterna är dock fortfarande
höga i främst större städer. De mätningar och beräkningar som gjort i länet
(IVL 2016) visar dock att MKN för luftkvalitet klaras i Jönköpings län och
i övriga kommuner. Sammanställningen visar dock att miljökvalitetsmålet
Frisk lufts årsmedelvärde (15µg) överskreds i sju av länets kommuner
avseende partiklar. Avseende kvävedioxid överskreds miljökvalitetsmålets
årsmedelvärde (20 µg) i Jönköping.
En sammanställning av tillgängliga samhällsekonomiska bedömningar för
namngivna objekt visar att åtgärdsalternativet innebär en viss ökning av
emissionerna av NOx och oförändrade emissioner när det gäller partiklar.
Sammanfattningsvis bedöms åtgärdsalternativet ha något ökade
möjligheter att förbättra luftkvaliteten jämfört med nollalternativet, men
det beror till stor del på andelen medel för järnväg respektive väg. Både
åtgärdsalternativ och nollalternativ påverkar inte möjligheterna att fortsatt
klara MKN. Beroende på andelen medel för järnväg kan
åtgärdsalternativet medföra minskade utsläpp totalt, vilket då innebär en
utveckling i rätt riktning avseende möjligheten att på sikt klara
miljökvalitetsmålen. Detta märks framför allt mot slutet av planperioden.
Hållbarhetsalternativ
Hållbarhetsalternativet innebär betydligt ökade satsningar på järnväg,
kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik. Det är generellt positivt ur
samtliga miljöaspekter avseende hälsa. De två namngivna objekt som
ingår i alternativet bedöms som positiva avseende buller och
trafiksäkerhet. Det innebär också att de namngivna objekten tillsammans
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med de ökade satsningarna på kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik
förväntas bidra till ett ökat aktivt resande och ett mer jämnställt samhälle.

En kraftigt ökad satsning på järnvägstrafik bedöms vara positivt för
luftkvaliteten. Den ökade satsningen på regionala banor som detta innebär
bedöms också gynna det aktiva resandet. Däremot kan det bidra till ökat
buller. Då satsningarna framför allt berör befintliga sträckningar bedöms
dock inga nya områden beröras.
Landskap
Bedömningsgrunder
Fokusområde landskap föreslås av Trafikverket delas upp i tre
miljöaspekter:

•
•
•

Biologisk mångfald, växt och djurliv
Landskap – form och skala
Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv samt bebyggelse

Biologisk mångfald hanterar bl a:
•
•
•

Infrastrukturens barriäreffekt och mortalitet
Grön infrastruktur
Intrång och störning

Bedömningen av biologisk mångfald sker utifrån i vilken grad planen tar
skyddade områden i anspråk samt om det finns risk för att skyddade arter
berörs. Detta följs upp genom GIS-analys för namngivna objekt och
riskbedömning i övrigt. Utifrån namngivna objekt kan även risken för
ökade barriäreffekter och splittring av landskapet analyseras.
Förändrade utsläppsnivåer enligt klimat ovan har även betydelse för den
biologiska mångfalden då det påverkar försurning och risk för
övergödning.
Med landskap avses både helhetsbilden av landskapet samt dess betydelse
för natur, kultur och människa. Landskapets helhet kan mätas med GISanalyser som visar ingående objekts eventuella fragmentering av
landskapet. Trafikverket har även tagit fram en riktlinje för landskap
(TDOK 2015:0323) som anger Trafikverkets ambitionsnivå. För
Jönköpings län finns också en landskapsstrategi för biologisk mångfald
(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2014:8).
Utöver landskapets helhet har GIS-analyser använts för att klarlägga om
kulturhistoriskt utpekade områden berörs.
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Åtgärdsalternativ och nollalternativ
Landskap – form och skala
Infrastruktur påverkar landskapet på ett genomgripande sätt, såväl den
befintliga infrastrukturen som den planerade. Den utgör ett nät för att
försörja människors behov för att kunna leva, röra sig och verka i
landskapet. Den påverkar den sammansatta upplevelsen av landskapet – en
helhet av landskapets form och rumslighet, dess ekologi och tidsdjup
(kulturhistoria). Att miljöbedöma hur en regional plan för infrastruktur
påverkar landskapet, är en uppgift som innehåller flera utmaningar.
Framför allt är det svårt att miljöbedöma de andelar som inte ingår i
namngivna objekt utan som enbart är potter eller medel till
åtgärdsområden. Då denna del har ökat jämfört med nollalternativet blir
osäkerheterna också större.
Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar.
Dessa medför störst risk för att skapa nya barriärer i landskapet och
medföra risker för att känsliga landskap, värdefulla naturmiljöer och
kulturmiljöer tas i anspråk. Sett till planen som helhet står dock dessa
objekt för en relativt liten del.
Åtgärdsalternativet och nollalternativet bedöms som relativt likvärdiga.
Biologisk mångfald, växt- och djurliv
Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar.
Dessa medför störst risk för att skapa nya barriärer i landskapet och
medföra risker för att värdefulla naturmiljöer tas i anspråk. Sett till planen
som helhet står dock dessa objekt för en relativt liten del. Väg 32
Sunneränga-Marbäck och väg 32 söder om Tranås passerar inom
riksintresse för naturmiljö. Väg 27 förbi Bor och förbi Forshaga medför
nya stråk i landskapet som riskerar att öka barriäreffekterna.
Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det
svårt att dra några konkreta slutsatser. Ökade satsningar på järnväg och
cykeltrafik kan dock också medföra att barriärerna i landskapet ökar. Då
dessa främst berör befintliga strukturer bedöms dock inte effekterna bli så
stora, men bedömningen är osäker.
Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv samt bebyggelse
Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar.
Dessa medför störst risk för att skapa nya barriärer i landskapet och
medföra risker för att värdefulla kulturmiljöer tas i anspråk. Sett till planen
som helhet står dock dessa objekt för en mycket liten del. I flera av
beskrivningarna av namngivna objekt lyfts dock att kulturmiljöer riskerar
att påverkas och det konstateras också att arkeologiska undersökningar
kan krävas. Väg 32 söder om Tranås passerar genom riksintresse för
kulturmiljö.
Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det
svårt att dra några konkreta slutsatser. Ökade satsningar på järnväg och
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cykeltrafik kan dock också medföra att barriärerna i landskapet ökar. Då
dessa främst berör befintliga strukturer bedöms dock inte effekterna bli så
stora.
Hållbarhetsalternativ
Hållbarhetsalternativet innehåller endast två namngiva objekt som båda är
längs väg 32. Dessa riskerar att ökar barriäreffekterna något. Generellt
bedöms dock hållbarhetsalternativet innebära ökade satsningar på
befintliga strukturer och järnvägssträckningar, varför påverkan på
landskapet är mindre än i nollalternativet och åtgärdsalternativet.
Resurser tillgängliga för människan
Bedömningsgrunder

Fokusområdet föreslås av Trafikverket delas upp i tre miljöaspekter:
•
•
•

Mark
Materiella tillgångar
Vatten

Miljöaspekten vatten har delats in i tre delaspekter:
•
•
•

Dricksvattenförsörjning
Ekologiska värden
Flöden och nivåer

Mark innefattar delaspekterna förorenade områden och skyddade
områden. Det har gjorts GIS-analyser som visar på om skyddade områden
och förorenade områden berörs. Dessa har även följts upp för namngivna
objekt. Avseende materiella tillgångar är det jord- och skogsbruk som har
betydelse för planen. Detta har följts upp genom GIS-analyser som visar
risk för om brukningsvärd jordbruksmark och produktiv skogsmark tas i
anspråk. Dricksvatten som resurs har bedömts utifrån konfliktsträckor
med vattenskyddsområden.
Ekologiska värden avser vattenförekomsters kvalitet och betydelse för
ekologiska värden. Det har bedömts inom fokusområde Landskap och
hanteras inte ytterligare här.
Yt- och grundvatten kan påverkas av avsänkning och förändrade nivåer.
Risken bedöms utifrån konfliktsträckor med vattenskyddsområden samt
förekomst av tunnlar och djupa skärningar i utpekade objekt.

Åtgärdsalternativ och nollalternativ
Mark
Som framgår av fokusområde landskap ovan innebär de namngivna
objekten en viss påverkan på nya markområden. Inget av de namngivna
objekten anger dock att det berör förorenade områden.
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De medel som inte är knutna till övriga åtgärdsområden bedöms i liten
utsträckning beröra nya markområden. Åtgärder i främst anslutning till
tätorter kan medföra öka risk för att förorenade områden berörs. Risken
bedöms dock som liten och genom åtgärder kan riskerna med att påverka
markföroreningar reduceras. Samtliga alternativ bedöms därför medföra
små effekter på miljöaspekten mark.
Materiella tillgångar
Av de namngivna objekten är det några som medför ny sträckning och det
är främst dessa som påverkar jordbruks- och skogsmark. En grov
bedömning är att de namngivna objekten tar ca 18 hektar skogsmark och
ca 7 hektar jordbruksmark i anspråk. Detta är en påverkan på
miljöaspekten materiella tillgångar, men sett till länet som helhet är
påverkan mycket begränsad för både åtgärdsalternativ och nollalternativ.
Av övriga åtgärdsmedel är det främst satsningar på cykel och järnväg som
kan beröra materiella tillgångar.
Vatten
Av de namngivna objekten är det inget objekt där det anges att det råder
risk för påverkan på allmänna vattenskyddsområden. Det konstateras
istället att ny väg förbättrar möjlighetet till omhändertagande av dagvatten,
vilket reducerar risken jämfört med nuläget. Övriga åtgärdsområden
medför till stor del åtgärder i anslutning till befintliga system och även här
bedöms som möjligheten till förbättringar jämfört med nuläget som goda.
Inget av de namngivna objekten lyfter risk för stora skärningar eller
tunnlar. Sett till länet som helhet medför därför både åtgärdsalternativ och
nollalternativ små effekter på miljöaspekten vatten.
Hållbarhetsalternativ
Hållbarhetsalternativet bedöms precis som övriga alternativ ge små
effekter på miljöaspekten vatten. Det medför till stor del åtgärder i
anslutning till befintliga system och här bedöms möjligheten till
förbättringar som goda.
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Samlad bedömning
Redovisningen av planens effekter inom miljö och hälsa utgår från
Trafikverkets indelning i fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet,
Landskap och Resurser tillgängliga för människan. Det nya
planeringssystemet innebär att en större andel medel successivt ska
användas för att hantera brister. Den ökade andelen medel till brister gör
konsekvensbedömningarna osäkrare och gör att bedömningarna i högre
grad får grunda sig på schabloner och antaganden. En svårighet med detta
är att det inte är klarlagt hur en brist ska lösas. Den kan t ex lösas med en
vägåtgärd, kollektivtrafikåtgärd, cykelåtgärd eller annan typ av åtgärd.
Av de fyra fokusområdena är det främst inom fokusområde Klimat samt i
viss mån inom fokusområde Hälsa och livskvalitet samt Landskap som
planen medför någon större risk för påverkan. Inom fokusområde Resurser
tillgängliga för människan är den regionala planens effekter generellt små.
Det ska också poängteras att den regionala planen för Region Jönköpings
län är en liten del av infrastrukturplaneringen och samverkar med övriga
regionala planer samt nationell plan.
Den samlade bedömningen av planens miljöpåverkan har gjorts som en
måluppfyllelseanalys. Måluppfyllelseanalysen visar om planen bidrar till
respektive motverkar uppfyllelse av miljömålen enligt tabell 4.
Klimat
De beräkningar som gjorts, utifrån Trafikverkets prognoser, visar att
åtgärdsalternativet kan skapa möjlighet att bidra till en uppfyllelse av
klimatmålen. Det beror till stor del på andelen medel till järnväg i
förhållande till väg. En fortsatt satsning på vägar i nivå med
nollalternativet medför en ökning av utsläppen av CO2., medan ökade
medel till järnväg innebär att utsläppen av CO2 kan minska. Det är dock
långt kvar för att planen ska kunna bidra med sin del till ett uppfyllande av
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Hållbarhetsalternativet är något
mer positivt och visar att trenden kan gå i rätt riktning och CO2-utsläppen
minska. Reduceringen är dock för långsam för att miljömålet ska
uppfyllas. I början av planperioden är alternativen också relativt likvärdiga
och det är först mot slutet av planperioden som det är någon större skillnad
mellan alternativen.

Svårigheten att oavsett alternativ skapa förutsättningar för måluppfyllelse
bedöms till viss del bero på syftet med den regionala planen. Planen
bygger på investeringar i framtida resande och för att uppnå klimatmålen
räcker det inte med att vi reser på andra sätt utan det krävs att vi även reser
mindre. Planens syfte är inte att hantera denna typ av åtgärder utan dessa
får hanteras i andra sammanhang och via politiska direktiv och incitament.
Det kan också konstateras att schabloner för beräkning av klimatpåverkan
från åtgärdsområden av naturen är grova och endast ger en indikation på
hur planen påverkar klimatet. Dessa blir även grövre i takt med att
åtgärdsalternativet i större grad är odefinierat genom förskjutningen från
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konkreta objekt till potter och brister. Det är dock tydligt att fortsatta
satsningar på primärt vägåtgärder inte bidrar till att uppnå klimatmålen.
Både åtgärdsalternativ och hållbarhetsalternativ skapar, i jämförelse med
nollalternativet, förutsättningar för att i ökad grad uppfylla miljöaspekten
robust planering. Detta då de innehåller ökade satsningar på
kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik. Detta förväntas öka
möjligheterna till exploatering i knutpunkter och bidra till en robust
planering.
Hälsa och livskvalitet
Åtgärdsalternativet innehåller ett antal namngivna objekt där trafiken
flyttas längre från bebyggelse och färre bostäder utsätts för buller och
vibrationer. Andra objekt kan leda till ökat buller, men åtgärder för att
reducera detta ingår som en åtgärd i objektet. Generellt medför både
åtgärdsalternativ och nollalternativ en positiv utveckling avseende buller
och vibrationer.

För aktivt resande är alternativen positiva då de förbättrar möjligheterna
till satsningar på gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Även för
miljöaspekten befolkning är alternativen positiva då satsningar på
cykeltrafik och kollektivtrafik generellt bedöms bidra till ett mer
jämnställt samhälle.
Sammantaget bedöms både åtgärdsalternativ och nollalternativ bidra till
ett uppfyllande av miljömålet En god bebyggd miljö.
Hållbarhetsalternativet bedöms ha större förutsättningar till ökad grad av
måluppfyllelse då det innebär ökade satsningar på kollektivtrafik,
cykeltrafik och gångtrafik.
För luft bedöms både åtgärdsalternativ och hållbarhetsalternativ bidra till
att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet går att uppfylla, men medför
inte tillräckliga förbättringar för att miljökvalitetsmålet Frisk luft ska
kunna uppfyllas.
Landskap
Ett antal av de namngivna objekten i åtgärdsalternativ och nollalternativ
innebär helt nya vägsträckningar. Dessa medför ökad risk för att skapa nya
barriärer, som kan ge effekter på den biologiska mångfalden och
landskapet som helhet. Sett till planen som helhet står dock dessa objekt
för en relativt liten del, men ett antal skyddade natur- och
kulturmiljöområden riskerar att beröras. Av övriga åtgärdsmedel som inte
är knutna till namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta
slutsatser. Dessa berör till stor del befintliga strukturer och effekterna
bedöms därför som begränsade.

Sammanfattningsvis bedöms åtgärdsalternativet och nollalternativet
medföra en viss begränsad möjlighet att uppnå de miljömål som är
kopplade till fokusområdet. Hållbarhetsalternativet medför också en viss
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ökad risk för påverkan på landskapet. Hållbarhetsalternativet bedöms dock
i ökad grad följa befintliga strukturer och bedöms därför ha en ökad
potential att bidra till måluppfyllelse.
Resurser tillgängliga för människan
De namngivna objekten i åtgärdsalternativ och nollalternativ innebär en
begränsad påverkan på nya markområden och skyddade områden. Inget av
de namngivna objekten anger att det berör förorenade områden. En grov
bedömning är att de namngivna objekten tar ca 18 hektar skogsmark och
ca 7 hektar jordbruksmark i anspråk. Detta är en påverkan på
miljöaspekten materiella tillgångar, men sett till länet som helhet är
påverkan mycket begränsad. De medel som inte är knutna till enskilda
objekt bedöms i liten utsträckning beröra nya markområden. Åtgärder i
främst tätorter kan medföra öka risk för att förorenade områden berörs.
Risken bedöms dock som liten och genom åtgärder kan riskerna med att
påverka markföroreningar reduceras.

Av de namngivna objekten är det inget där det råder risk för påverkan på
områden som är utpekade för dricksvattenförsörjningen. Flera objekt är
dock i anslutning till befintlig sträckning och det konstateras att åtgärder,
som omhändertagande av dagvatten, reducerar risken jämfört med nuläget.
Övriga åtgärdsområden medför till stor del åtgärder i anslutning till
befintliga system och även här bedöms som möjligheten till förbättringar
jämfört med nuläget är goda.
Sammanfattningsvis bedöms samtliga medföra en viss begränsad
möjlighet att uppnå de miljömål som är kopplade till fokusområdet, men
begränsningen bedöms som marginell.

164

Motverkar måluppfyllelse
Begränsad möjlighet till måluppfyllelse, men viss
potential finns
Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse
Bidrar till måluppfyllelse

Tabell 4. Måluppfyllelseanalys för respektive fokusområde och de nationella
miljömålen
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Uppföljning
Alla planer som miljöbedöms ska också följas upp. Huvudsakligen bör
uppföljningen handla om den påverkan ett genomförande av planen kan
antas medföra enligt MKB.
Syftet med kravet på uppföljning är att myndigheten som antar planen
tidigt ska skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan
genomförandet av planen faktiskt medför. Genom att uppföljningen även
kan ge myndigheten kännedom om betydande miljöpåverkan som tidigare
inte identifierats kan åtgärder vidtas för att hindra eller dämpa negativ
miljöpåverkan. Vid behov ska redan vidtagna åtgärder förstärkas eller nya
åtgärder vidtas för att undvika eller reducera betydande negativ
miljöpåverkan som identifierades i MKB.
Om planen inte genomförs som planerat bör det uppmärksammas eftersom
det kan medföra att betydande miljöpåverkan uppstår som inte hade
uppstått annars. Betydande miljöpåverkan kan både vara en följd av att en
aktivitet inte genomförs och av att en aktivet som inte var planerad
genomförs.
För att kunna justera åtgärderna under planperioden bör uppföljning ske
kontinuerligt. En första möjlighet till justering är i samband med
revidering för nästa plan. Vid revidering av planen görs en genomgång av
planen där man går igenom eventuella avvikelser och vad de har haft för
betydelse för olika miljöaspekter. Genomgången kan då bygga på de
uppföljningar och analyser som gjorts under planperioden och blir ett
viktigt inspel inför arbetet med nästa planperiod. Lämpligen kan de
indikatorer som pekats ut i denna MKB användas vid uppföljningen.
Metod för uppföljning
Det finns svårigheter att bedöma den regionala planens miljöpåverkan.
Som lyfts tidigare är huvuddelen av planens medel avsatta till
åtgärdsområden och miljöpåverkan kan bero mer på hur medlen fördelas
inom det enskilda åtgärdsområdet än mellan åtgärdsområdena. Förutom
medel från den regionala planen berörs regionen också av medel från den
nationella planen och det kan vara svårt att särskilja effekterna från
respektive plan. En stor del av de övergripande effekterna på
miljömålsnivå kan följas upp via den nationella och regionala
uppföljningen av respektive miljömål. Länsstyrelsen i Jönköpings län
arbetar bl a med uppföljning via de fyra blocken, Vattnets miljömål,
Djurens och växternas miljömål, Hälsans miljömål och Minskad
klimatpåverkan.
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Beslut
Nämnden
 Godkänner förslag till Regional transportplan för
Jönköpings län 2018-2029.
 Sammanfattningen i planen kompletters med följande.
Under arbetet med framtagandet av Regional
transportplan för Jönköpings län 2018-2029 har ett antal
frågor identifierats vilka kräver fortsatt arbete, fördjupad
kunskap och bred dialog. Under de kommande åren
kommer Region Jönköpings län att:
- Identifiera lämpliga åtgärder kopplat till olika
hastighetsanspråk i de regionala stråken.
- Ta fram underlag för det fortsatta arbetet med en
regional cykelstrategi.
- Utreda möjliga åtgärder för att minska antalet
viltolyckor.
Reservation
Erik Hugander (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
I början av mars 2017 fick Region Jönköpings län i uppdrag av
regeringen att ta fram förslag till en regional transportplan för
Jönköpings län för perioden 2018-2029. Den ekonomiska ramen
uppgår till 1,38 miljarder kronor. Planen innehåller förslag på hur
de tilldelade medlen ska användas under planperioden.
Planförslaget skall redovisas till Näringsdepartementet senast den
31 jan 2018
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 1-13
Tid:

2018-01-23 kl. 13.00-16.50







Förslag till Regional transportplan för Jönköpings län
2018-2029
Bilaga, bytespunkter i Jönköpings län
Inkomna remisser
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04
Samrådshandling Regional transportplan för Jönköpings
län 2018-2029
Regeringsbeslut N2017/02312 Uppdrag att ta fram
förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för
utveckling av transportsystemet och trafikövergripande
länsplaner för regional transportinfrastruktur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Tommy Bengtsson (V) lämnar synpunkter på planen gällande
infrastruktur och trafik runt Vetlanda kommun.
Erik Hugander (MP) lämnar ändringsyrkande till förslaget enligt
bilaga1.
Ordföranden, Berry Lilja (S), Niclas Palmgren (M), Irene
Oskarsson (KD), Anders Gustafsson (SD), Bengt Pettersson (C)
yrkar bifall till föreliggande förslag.
Under arbetet med framtagandet av Regional transportplan för
Jönköpings län 2018-2029 har ett antal frågor identifierats vilka
kräver fortsatt arbete, fördjupad kunskap och bred dialog. Under
de kommande åren kommer Region Jönköpings län att:
- Identifiera lämpliga åtgärder kopplat till olika
hastighetsanspråk i de regionala stråken.
- Ta fram underlag för det fortsatta arbetet med en regional
cykelstrategi.
- Utreda möjliga åtgärder för att minska antalet viltolyckor
Nämnden enas om att sammanfattningen i planen kompletters
med ovanstående.
Mauno Virta (V) yrkar bifall till föreliggande förslag och lämnar
en protokollsanteckning enligt bilaga 2.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 1-13
Tid:

2018-01-23 kl. 13.00-16.50
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Erik
Huganders yrkande och finner förliggande förslag antaget.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Erik
Huganders yrkande (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Berry Lilja (S), Elin Rydberg (S), Gabriella Mohlin (S), Simon
Johansson (S), Anders Gustafsson (SD), Eva Nilsson (M), Niclas
Palmgren (M), Bengt Petersson (C), Irene Oskarsson (KD),
Pernilla Mårtensson (KD), Mauno Virta (V), Jeanette Söderström
(S), Per Hansson (L) och Rune Backlund (C)
NEJ röstar följande ledamot:
Erik Hugander (MP)
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 14 -ja röster, mot 1 nej-röst bifallit
föreliggande förslag med kompletteringar.
Beslutet skickas till
Näringsdepartementet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman

Anders Gustafsson

Bilaga 1

2018-01-23

FÖRSLAG
Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö

Infrastruktur för landsbygden, kollektivtrafiken och cyklisterna.
Miljöpartiets ändringsförslag till Regional Transportplan för 2018-2029
Med hänsyn till bland annat parisavtalet, de nationella miljömålen, Plusenergilän krävs att varje
regional transportplan utformas utifrån detta. Jönköpings Läns strategiska läge innebär att vi
måste ligga i framkant när det gäller den fysiska utformningen av infrastruktur.
Därför omfördelar Miljöpartiet de Gröna i Jönköpings Län resurser från bilvägar och
flygplatsbidrag till järnväg, kollektivtrafik, gång och cykel samt enskilda vägar på landsbygden.

Det finns ingen tid att förlora när det gäller transportsystemets omställning för att klara
parisavtalets tvågradersmål. Solnedgång över Vättern. Foto Gunnar Lundqvist.
Miljöpartiet välkomnar de omfattande satsningarna på järnvägarna i länet men eftersom
järnvägarna kommer ha en betydande roll i transportsystemets omställning krävs ytterligare
resurser. En förstärkning på 64 miljoner kan exempelvis användas till oskarshamnsbanan,
Tabergsådalen, vetlandabanan och stickspår Smålandsstenar.

Vägtrafiken utgör det minst energieffektiva och mest utrymmeskrävande transportslaget, därför
omfördelar vi till de energieffektiva och mindre utrymmeskrävande. Vad gäller
trafiksäkerhetsarbetet ser vi positivt Trafikverkets arbete med sänkt hastighet för att minska
antalet döda och allvarligt skadade.
Mittsepareringar har både fördelar och nackdelar men vi anser att andra trafiksäkerhetsåtgärder
skall prioriteras. Mitträckena är livsfarliga för motorcyklister och utestänger cyklister.
Eftersom cyklismen tar och förväntas ta ännu större andel av pendlingsresorna, inte minst pga
elcykeln, så är det rimligt att infrastrukturen snarast anpassas till detta. Till de regionala stråken
bör Region Jönköpings Län finansiera minst 2/3.
I vårt förslag ökar vi kollektivtrafiksatsningar med 50%; bland annat pendlarparkeringar, BRThållplatser.

Med anledning av den extrema klimatbelastning som flygtrafiken står för slopas stödet till den
förlusttyngda kommunala flygplatsen i Jönköping. Dessa 28 miljoner gör i stället nytta inom de
hållbara trafikslagen.

När det gäller infrastrukturens kapillärer, de enskilda vägarna, i vårt landsbygdslän ökar vi stödet
med så mycket som 60% vilket ger totalt 40 miljoner kronor.

Ekonomisk sammanställning
mnkr
Järnväg
Y:et
Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor
Större väginvesteringar
Gång och cykel
Längs statlig väg
Medfinansiering till kommuner
Trafiksäkerhet och framkomlighet
Kollektivtrafik
längs statligt väg
Medfinansiering till kommuner
Bidrag
Driftbidrag till icke statliga flygplatser
Enskilda vägar
Summa

300
220
318
120
120
127

‐

+

%

Summa

64

29%
‐64%

300
284
113

120
60

100%
50%
‐68%

240
180
41

30
30

50%
50%

90
90

15

‐100%
60%

0
40

‐205

‐86

60
60
28
25

‐28

1378

‐319 319

1378

______________________

______________________

Erik Hugander

Kew Nordqvist
Sidan 2 av 2

Bilaga 2
Vänsterpartiets synpunkter på förslaget till Regional transportplan
Vänsterpartiet ser till stora delar positivt på förslaget till Regional transportplan. Det är ett
framtidsinriktat dokument med fokus på att klara av framtidens utmaningar. Samtidigt vill vi i
Vänsterpartiet särskilt belysa några viktiga aspekter som till viss del saknas i förslaget.
1. I nyttobeskrivningen av kollektivtrafiken nämns arbetspendling, Vänsterpartiet delar
uppfattningen att detta är viktigt men vi vill även lyfta in att detta också gäller pendling till
utbildningsplatser och resor till kulturevenemang.
2. För att klara av framtidens kompetensförsörjning är det viktigt att knyta till sig och satsa
på transportrelaterade utbildningar i länet. Det kan handla om lokförarutbildning,
underhållsutbildningar och andra utbildningar som kan tänkas vara viktiga för ändamålet.
3. Båttrafiken nämns i liten utsträckning. Vänsterpartiet vill därför särskilt belysa vikten av
fungerade vägfärjor samt närhet och transportmöjligheter till näraliggande hamnar, eftersom
detta är viktigt för vår exportnäring.
4. Vänsterpartiet anser att en transportplan som sträcker sig till 2029 med utblick mot 2050
måste ha ett tydligare klimatperspektiv. Avsaknaden av detta syns inte minst på den okritiska
och ensidigt positiva bilden kring flygtransporter. All forskning visar att flyget påverkar
klimatet negativt och för detta krävs en strategi och att alternativ till flyget alltid lyfts fram
och beaktas i första hand. Exempelvis kan flygtransporter och inrikesflyg ersättas med andra
färdmedel, exempelvis höghastighetståg.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 150-155
Tid:

2018-08-13, kl 13:00-14:30

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 153

Yttrande över remiss – Myndighetsgemensam
indelning – samverkan på regional nivå – SOU
2018:10
Diarienummer: RJL 2018/909
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
 Godkänna föreliggande yttrande med de ändringar som
föreslagits vid dagens sammanträde.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerade remiss, där det inom regionsamverkan Sydsverige
tagits fram ett förslag till gemensamt remissvar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-19
 Gemensamt yttrande från Regionsamverkan Sydsverige
2018-05-18
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Följande förslag till komplettering ges vid sammanträdet
 Under rubriken ”Synpunkter” – tillägg i första strecksatsen:
Fler myndigheter av vikt för det regionala tillväxtarbetet
bör få en samordnad regional indelning, t ex
Energimyndigheten, Vinnova och Myndigheten för
yrkeshögskolan. Vidare bör även Försäkringskassan få en
samordnad regional indelning. Det är en myndighet som
bedömts vara särskilt relevant, men som nu saknas i
förslaget


Under rubriken ”Synpunkter” – tillägg som sista strecksats:
Region Jönköpings län ser samarbete över regiongränser
som viktigt eftersom de funktionella sambanden och
samarbetena, som byggs underifrån betyder allt mer. Ett
exempel är Regionsamverkan Sydsverige. Även i de statliga
myndigheternas framtida indelning behöver hänsyn tas till
funktionella samband mellan olika regioner.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 150-155
Tid:

2018-08-13, kl 13:00-14:30

Beslutsgång
Arbetsutskottet beslutar att följande tillägg görs till yttrandet inför
behandling i regionstyrelsen den 14 augusti.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

MISSIV
2018-07-24
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RJL 2018/909

Regionstyrelsen

Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå (2018:10)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
slutbetänkande - Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå
(2018:10). Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget och framför
synpunkter bland annat avseende att det finns fler myndigheter där en samordnad
regional indelning vore värdefull samt vikten av att regionerna har ett otvetydigt
ansvar att leda och samordna det regionala tillväxtarbetet.

Information i ärendet
Regeringskansliet har översänt indelningskommitténs slutbetänkande
”Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10)
på remiss. Utredningens uppdrag har ändrats sedan direktivet gavs i juli 2015 och
var slutligen att föreslå
- en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka en
geografisk samordning är relevant för staten som helhet samt för kommuner och
landsting
- en beteckning för kommuner på regional nivå
- en reglering i indelningslagen (1979:411) om vilken hänsyn som ska tas till
berörda landstings och kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i
landstingsindelning
- finansiering av förvaltningsutgifter när det gäller det regionala
utvecklingsansvaret samt att kartlägga landstingens samverkan och redogöra för
hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkan.
Ärendet har även tagits upp i styrelsen i Regionsamverkan Sydsverige.

Beslutsunderlag


Missiv daterat 2018-07-24 samt förslag till yttrande daterat 2018-08-14

MISSIV
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RJL2018/909




Missiv daterat 2018-06-19 samt förslag till gemensamt yttrande i
Regionsamverkan Syd daterat 2018-05-18.
Slutbetänkandet Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional
nivå (2018:10) med missiv.

Beslut skickas till
Finansdepartementet
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

YTTRANDE
2018-08-14
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RJL 2018/909

Finansdepartementet

Remissvar - Myndighetsgemensam
indelning – samverkan på regional nivå
(2018:10)
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (2018:10).

Sammanfattning
Region Jönköpings län stödjer i huvudsak förslagen i huvudbetänkandet.
Kompletterande synpunker lämnas nedan.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län stödjer förslagen avseende
- en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka en
geografisk samordning är relevant för staten som helhet samt för kommuner och
landsting. Indelningen utgår från de sex sjukvårdsregionerna.
- en beteckning för kommuner på regional nivå.
- en reglering i indelningslagen (1979:411) om vilken hänsyn som ska tas till
berörda landstings och kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i
landstingsindelning
- finansiering av förvaltningsutgifter när det gäller det regionala
utvecklingsansvaret samt att kartlägga landstingens samverkan och redogöra för
hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkan.

Synpunkter
- sjukvården har många kontakter med olika myndigheter som till exempel
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Etikprövningsnämnder samt
Försäkringskassan. Det skulle underlätta om även de har samma geografiska
indelning som de tio föreslagna myndigheterna. De myndigheter som har vida
uppdrag i samverkan med många aktörer och inte omgående kan samordnas med
sjukvårdsregionerna bör ha en intern organisation som underlättar samverkan över
gränser.
- Region Jönköpings län har tidigare framfört att det bör stå ”val till
regionfullmäktige” på valsedlarna, önskvärt hade varit att det ändrats redan till
Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

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

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE
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RJL

valet 2018. Region Jönköpings län föreslår vidare att begreppen,
”regionfullmäktige” och ”regionstyrelse” ska användas i samtliga sammanhang
där idag begreppet landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelse används,
exempelvis i tryckfrihetsförordning och riksdagsordning.
- Region Jönköpings län anser att det är klokt att det vart fjärde år lämnas en
rapport till regeringen som beskriver utvecklingen av regionernas samverkan.
- Region Jönköpings län instämmer i Indelningskommitténs förslag att de medel
som idag finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret
kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade ansvaret.
Vidare bejakas förslaget att förvaltningsutgifterna finansieras genom statsbidrag
som utgår från utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
- Region Jönköpings län anser att regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda
och samordna det regionala tillväxtarbetet.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

MISSIV
2018-06-19

2018/909

Regionledningskontoret
Avsändare
Regionstyrelsen

Remissvar Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå (2018:10)
I Regionsamverkan Sydsverige har ett förslag till gemensamt remissvar avseende
Myndighetsgemensam indelning– samverkan på regional nivå (2018:10) tagits
fram.
Vid ett extrainsatt styrelsesammanträde per telefon 20 augusti kommer förslaget
till remissvar på Indelningskommitténs slutbetänkande att diskuteras.
Remissvaret ska ha inkommit till Finansdepartementet senast 31 augusti 2018.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

bilaga 7
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2018-05-18
fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.ofa.k.remissvar@regeringskansliet.se

Remissvar på Myndighetsgemensam indelning – samverkan på
regional nivå (2018:10)
Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland, samverkar
inom Regionsamverkan Sydsverige över regiongränserna inom flera politikområden, bland annat
inom regional utveckling, kollektivtrafik- och infrastruktur samt kulturområdet utifrån ett
helhetstänkande på samhällsutvecklingen.
Regeringskansliet har översänt indelningskommitténs slutbetänkande ”Myndighetsgemensam
indelning – samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10) på remiss. Utredningens uppdrag har ändrats
sedan direktivet gavs i juli 2015 och var slutligen att föreslå
- en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka en geografisk samordning
är relevant för staten som helhet samt för kommuner och landsting
- en beteckning för kommuner på regional nivå
- en reglering i indelningslagen (1979:411) om vilken hänsyn som ska tas till berörda landstings
och kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelning
- finansiering av förvaltningsutgifter när det gäller det regionala utvecklingsansvaret
samt att kartlägga landstingens samverkan och redogöra för hur landstingen ser på den framtida
utvecklingen när det gäller samverkan.
Regionsamverkan Sydsverige vill lämna följande synpunkter:
Myndighetsgemensam indelning
Regionsamverkan Sydsverige skulle i första hand gärna se den geografi som Regionsamverkan
Sydsverige verkar inom, det vill säga Jönköping, Kalmar, Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne.
Regionsamverkan Sydsverige delar kommitténs syn på de tio statliga myndigheterna som är
föreslagna (Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Kriminalvården, Migrationsverket,

www.regionsamverkan.se
Regionsamverkan Sydsverige
c/o Region Skåne, 291 89 Kristianstad
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bilaga 7

Polismyndigheten, Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige, Tillväxtverket, Trafikverket,
Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten) för en ny gemensam geografisk indelning.

2 (3)

Sjukvården har många kontakter med olika myndigheter som till exempel IVO, Inspektionen för vård
och omsorg, Etikprövningsnämnder samt Försäkringskassan som det skulle underlätta om de har
samma geografiska indelning som de tio föreslagna myndigheterna. De myndigheter som har vida
uppdrag i samverkan med många aktörer och inte omgående kan samordnas med
sjukvårdsregionerna bör ha en intern organisation som underlättar samverkan över gränser.
Då ett av Länsstyrelsens uppdrag handlar om att samordna statliga insatser borde Länsstyrelsen ha
samma geografi som de viktigaste statliga myndigheterna. Regionsamverkan Sydsverige ser det som
naturligt att även länsstyrelserna får den nya statliga indelningen.
Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional nivå
Det är glädjande att konstatera att Indelningskommitténs förslag till beteckning på kommuner på
regional nivå är Region. Dock anser Regionsamverkan Sydsverige att begreppet län efter namnet
förvirrar, beteckningen bör enbart vara Region och den geografiska benämningen. Region Halland,
Region Kronoberg, Region Skåne och så vidare bör fortsätta heta Region Halland, Region Kronoberg,
Region Skåne och inget annat.
Indelningskommittén föreslår att fullmäktige respektive styrelsen på regional nivå ska i lagstiftningen
benämnas regionfullmäktige respektive regionstyrelse, Regionsamverkan Sydsverige är särskilt nöjd
med att det som en följd kommer att stå ”val till regionfullmäktige” på valsedlarna, önskvärt vore
dock att det ändrades redan till valet 2018. Regionsamverkan Sydsverige föreslår dock att dessa
begrepp, ”regionfullmäktige” och ”regionstyrelse” även ska användas i samtliga sammanhang där
idag begreppet landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelse används, exempelvis i
tryckfrihetsförordningen och riksdagsordning.
Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i
landstingsindelningen
Regionsamverkan Sydsverige bejakar Indelningskommitténs förslag om att särskild hänsyn ska tas till
önskemål och synpunkter från landsting och kommuner som berörs av indelningsändringar.
Övrigt
Enligt Indelningskommitténs förslag ska de regioner som landet har delats in i för hälso- och sjukvård
som berör flera landsting i lagstiftningen benämnas samverkansregioner. Regionsamverkan
Sydsverige anser att benämningen bör inkludera att det handlar om vård och samverkan, ett förslag
är Vårdsamverkan Syd, Vårdsamverkan Sydost, Vårdsamverkan Väst och så vidare.
Regionsamverkan Sydsverige anser att det är klokt att det vart fjärde år lämnas en rapport till
regeringen som beskriver utvecklingen av regionernas samverkan, dock kanske det inte är självskrivet
att det alltid är Göteborgs universitet som får uppdraget, över tid borde uppdragstagaren kunna
variera.
Regionsamverkan Sydsverige instämmer i Indelningskommitténs förslag att de medel som idag
finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret flyttas från länsstyrelsernas
förvaltningsanslag och kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade ansvaret.
Vidare bejakas förslaget att förvaltningsutgifterna finansieras genom statsbidrag som utgår från
utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
För övrigt anser Regionsamverkan Sydsverige att Länsstyrelsernas uppdrag bör ses över och
förtydligas. Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det regionala
tillväxtarbetet. Länsstyrelsens uppdrag bör renodlas till att handla om tillsyn, tillstånd och annan
rättstillämpning samt uppföljning och utvärdering men ingen samordnande roll i det regionala
tillväxtarbetet.
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dag att förordna landshövdingen Barbro Holmberg som ordförande
och förbundsordföranden Kent Johansson som vice ordförande i
kommittén. Kommittén har tagit sig namnet Indelningskommittén.
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kommittén (dir. 2017:72).
Som experter förordnades den 11 december 2015 kanslirådet Ulf
Andersson, ämnesrådet Matilda Berggren, kanslirådet Ina Berggård,
kanslirådet Niclas Damm, departementssekreteraren Emma
Hermansson, kanslirådet Sara Jendi Linder, departementssekreteraren
Martin Jeppson och kanslirådet Henrik Källsbo. Den 15 mars 2016
entledigades Martin Jeppson och samma dag förordnades kanslirådet Petra Zetterberg Ferngren som expert i kommittén. Den
24 maj 2016 entledigades Niclas Damm och samma dag förordnades departementssekreteraren Erik Wahlström som expert. Den
21 september 2016 entledigades Ulf Andersson och samma dag
förordnades rättssakkunniga Annika Rudestad som expert. Den
6 september 2017 entledigades Ina Berggård, Matilda Berggren och
Emma Hermansson. Samma dag förordnades departementssekreteraren Lina Törner, kanslirådet Katarina Höög och departementssekreteraren Erika Nilsson som experter. Den 2 oktober 2017 förordnades departementssekreteraren Katarina Johansson som expert.
Den 23 november 2017 entledigades Erik Wahlström och Petra
Zetterberg Ferngren.
Den 2 juli 2015 anställdes Johan Krabb som huvudsekreterare
i utredningen. Som sekreterare anställdes den 1 oktober 2015 Anna
Hagstad. Anders Folkesson anställdes som sekreterare den
1 november 2015 till och med den 31 januari 2017. Den 1 mars 2016

anställdes Johan Mörck som sekreterare. Den 1 december 2016
anställdes Anna Hagstad som huvudsekreterare i kommittén. Den
15 december 2016 anställdes Henrik Frykman som sekreterare. Johan
Krabb entledigades den 1 januari 2017 och Johan Mörck entledigades den 30 april 2017. Den 16 november 2017 anställdes Sami Mlayeh
som sekreterare.
Den 30 juni 2016 överlämnade vi delbetänkandet Regional
indelning – tre nya län (SOU 2016:48).
Förslag och bedömningar i betänkandet är kommitténs egna.
Expertgrupp, referensgrupp och de intressenter vi fört dialog med
står fria i relation till våra slutsatser.
Härmed överlämnar vi vårt slutbetänkande Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SOU 2018:10).
Stockholm i februari 2018
Barbro Holmberg
Kent Johansson
/ Anna Hagstad
Henrik Frykman
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Sammanfattning

Myndighetsgemensam regional indelning
För att statliga myndigheters verksamheter ska kunna tillgodose
medborgarnas olika behov krävs specialisering och arbetsfördelning.
Genom att verksamheterna struktureras i politikområden och uppgifter och ansvar fördelas på olika myndigheter skapas förutsättningar inte bara för hög kompetens och effektivitet utan också enhetlighet och likabehandling av medborgarna varhelst i landet man
bor. Flera utredningar har dock pekat på sektoriseringens avigsidor,
att helhetsperspektivet inom statsförvaltningen försvåras liksom
samverkan myndigheter emellan och samverkan med kommuner
och landsting.
Skarpa sektorsgränser i kombination med helt olika geografiska
indelningar accentuerar problematiken. Vi delar därför Ansvarskommitténs (SOU 2007:10) och flera andra utredningars bedömning
att det finns ett stort behov av att ”återsamla staten” på regional nivå,
vilket skulle tillföra ett territoriellt perspektiv som balans till det
sektoriella. En myndighetsgemensam indelning skulle främja samverkan och samordning av staten på regional nivå, till gagn för medborgare, näringsliv och det civila samhället liksom för samverkan med
kommuner och landsting. Med en gemensam geografisk struktur
skulle förutsättningar skapas för att hantera samordningsbehoven,
såväl på regional som lokal nivå.
Den gemensamma geografin skulle kunna fungera som en plattform för samverkan, där olika myndigheter kan analysera problem
och behov av insatser. Förutsättningar för att rätt funktioner i myndigheterna finner varandra och att beslutsnivåer matchar varandra
ökar.
Både för medborgare och för kommuner, näringsliv och intressegrupper är det i dagsläget svårt att orientera sig i den statliga för-
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valtningsorganisationen. En myndighetsgemensam indelning på regional nivå skapar en tydligare regional struktur inom vilken också uppdrag som kräver samordning mellan flera aktörer kan hanteras, när
länsnivån inte bedöms vara ändamålsenlig. Möjligheter skapas att ta
fram myndighetsgemensamma regionala lägesbilder i olika frågor som
kan tjäna som beslutsunderlag för gemensamma strategiska åtgärder.
I dag har i princip alla statliga myndigheter olika regionala indelningar. Vi vill understryka att detta endast är ett av flera hinder
för en effektiv samverkan mellan myndigheter och mellan stat och
kommun. Vår bedömning är dock att en myndighetsgemensam indelning är en viktig del på vägen och en nödvändig förutsättning för
en samlad stat regionalt.
Vi anser att den regionala indelningen för de aktuella statliga
myndigheterna ska regleras i en gemensam förordning.
Vilka myndigheter?
Vi har i urvalet av myndigheter som bör ha en gemensam indelning
utgått från nationella statliga myndigheter som redan i dag har en
regional områdesindelning för hela eller delar av sin verksamhet
samt har en inte obetydlig samverkan med antingen andra myndigheter eller med landsting och kommuner.
Relevanta myndigheter bör vidare ha en strategisk eller främjande funktion som kan ha betydelse för planeringskapacitet på
regional nivå, eller ha starka kopplingar till andra sådana myndigheter. Det innebär att vi har undantagit rena tillsynsmyndigheter. Vi
har också undantagit vissa myndigheter med regional organisation
som för närvarande är föremål för särskild utredning, till exempel ett
antal skolmyndigheter.
Vi har därtill identifierat tre verksamhetsområden som involverar många myndigheter, samt landsting och kommuner och där
behovet av samordnad regional indelning är särskilt stort, nämligen
krisberedskap och totalförsvar, regionalt utvecklingsarbete samt mottagande av nyanlända.
Krisberedskapsarbetet och totalförsvaret är verksamheter som
involverar en lång rad aktörer på lokal och regional nivå, såväl statliga myndigheter som kommunsektorn och andra samhällsaktörer.
Det är av stor vikt att arbetet bedrivs samordnat och att det finns
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upparbetade strukturer för detta som snabbt kan träda in vid en
krissituation. Det civila försvaret inom totalförsvaret ska så långt möjligt bygga på de processer och strukturer som används inom krisberedskapen, vilket innebär att indelningen för dessa verksamhetsområden bör överensstämma. Vidare bör hanteringen av en kris så
långt som möjligt ske med samma organisation och lokalisering som
under normala förhållanden.
Regional utveckling är likaledes ett område där ett flertal myndigheter är involverade och där det finns ett stort behov av att kunna
möta en samordnad stat på regional nivå.
Flyktingsituationen 2015 visade tydligt på det stora behovet av
utvecklad samordning, inte minst mellan de många statliga och
kommunala aktörer som är involverade i mottagande av asylsökande
och nyanlända. De senaste decennierna har ansvaret för att ta emot
asylsökande och nyanlända varierat mellan olika aktörer. Ett tecken
på behovet av samverkan är att det finns en särskild samverkansdelegation bestående av en rad myndigheter som behandlar nationella och strategiska frågor på området.
Vi har gjort bedömningen att följande myndigheter har en sådan
betydelse för regional samverkan att de ska ha en samordnad geografisk indelning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram)
Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
Trafikverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten.
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Inom viken geografi ska myndigheterna samverka?
Ett flertal utredningar har synliggjort svårigheterna med att statliga
myndigheter har olika indelningar och vilka konsekvenser detta får
för kvaliteten i verksamheterna. Senast pekade Försvarsberedningen
i sin rapport från den 20 december 2017 på att en försvårande faktor för effektiv samordning på regional nivå är att flera viktiga
totalförsvarsmyndigheter har olika regionala indelningar. Försvarsberedningen menar att det är ett problem att myndigheter som är
viktiga för totalförsvaret har geografiska indelningar som vare sig
stämmer överens med länens och länsstyrelsernas indelning eller
med Försvarsmaktens militärregioner.
En grundläggande utgångspunkt i vårt arbete har varit att inte
bryta några läns- och landstingsgränser. Vidare har vi sökt lösningar
som innebär minst omställning för såväl de berörda statliga myndigheterna som för kommunsektorn. Därför har vi utgått ifrån
redan existerande strukturer. En helt ny indelning som inte har någon
motsvarighet vare sig inom staten eller kommunsektorn skulle innebära ytterligare en struktur lagd till den redan mångfacetterade förvaltningskartan.
Vårt förslag är att de myndigheter som föreslås ska följa en gemensam indelning i sex geografiska områden. Det stämmer väl överens
med det antal områden som de flesta förvaltningsmyndigheter med
regional indelning har i dag och som är det mest resurseffektiva.
Det är det antal som vi bedömer innebär minst omställning för de
flesta av våra föreslagna myndigheter. Vårt förslag innebär också ett
begränsat behov när det gäller förändringar av lokaliseringar av verksamhetsorter för regionala kontor.
En statlig samordning och indelning kan inte ses isolerat från
samverkan med landsting och kommuner. Även existerande samverkansstrukturer för det kommunala självstyret har varit en utgångspunkt i utredningen. Vi föreslår därför en myndighetsgemensam
indelning som överensstämmer med de sex sjukvårdsregionerna,
men med den justeringen att Halland, som i dag delas mellan två
sjukvårdsregioner, ingår i samma område som Västra Götaland.
Med denna justering blir vårt förslag att de myndigheter som föreslås ska följa en gemensam indelning i sex geografiska områden som
omfattar följande län:
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• Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
• Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland,
Västmanland, Örebro
• Gotland, Stockholm
• Jönköping, Kalmar, Östergötland
• Halland, Västra Götaland
• Blekinge, Kronoberg, Skåne.
Sjukvårdsregionerna är sedan 1960-talet inarbetade samverkansplattformar för landstingen i hela landet. Därutöver har sjukvårdsregionernas karta mycket gemensamt rent geografiskt med flera
myndigheters nuvarande indelning.
Dessutom finns det mycket som talar för att samtliga landsting
från och med 1 januari 2019 har ansvaret för regional utveckling.
Visserligen samverkar landstingen om regional utveckling i stor
utsträckning i andra konstellationer än de som motsvarar sjukvårdsregionernas områden, men givet landstingens egna bedömningar
att samverkan generellt sett kommer att öka inom alla områden så
bedömer vi att den nya geografin kan få betydelse också i det sammanhanget.
En betydande faktor för vårt val av en områdesindelning som
motsvarar den som i dag finns på sjukvårdsområdet är att flera
myndigheter, framför allt Försvarsmakten, har och måste ha en samverkan med landstingens hälso- och sjukvård. Landstingens hälsooch sjukvård är en viktig del av totalförsvaret, då det inte är aktuellt
för Försvarsmakten att bygga upp någon mer omfattande egen sjukvårdsorganisation. Försvarsberedningen berör denna fråga specifikt
och menar till exempel att ansvars- och ledningsförhållanden mellan
landstingen och de geografiskt samordnade militärregionerna och
civilområdena som föreslås måste tydliggöras.
Således bedömer vi att det inte bara finns ett värde rent allmänt
med att staten och den kommunala sektorn delar regional geografi,
utan att det finns ett särskilt värde i att denna gemensamma indelning omfattar hälso- och sjukvårdens organisation.
Med detta sagt kan vi konstatera att en myndighetsgemensam
indelning utifrån sjukvårdsregionerna inte är helt oproblematisk.
Området i mitten av Sverige blir ett område som omfattar sju län
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och ett stort antal kommuner. Vi har därför pekat på möjliga justeringar av den föreslagna indelningen för detta område.
En alternativ indelning
Ett alternativ till den regionala indelning som vi förordar skulle
kunna vara att de myndigheter vi föreslår indelas i en geografi som
motsvarar Polismyndighetens sju regioner. En fördel med denna indelning är att den också tillämpas av Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten. För samtliga tre gäller att de relativt nyligen organiserats i dessa områden och att det för framför allt Polismyndigheten
inneburit en genomgripande förändring. Polisregionerna är också den
geografi som används inom ramen för regeringens satsning på myndighetsgemensam samverkan mot organiserad brottslighet.
Det som talar emot detta alternativ är att flera av de myndigheter
som vi föreslår rent resursmässigt har svårt att bära fler än sex regioner. En sådan indelning har dessutom inte heller någon motsvarighet
inom kommunsektorn, vilket är en viktig utgångspunkt i vårt huvudförslag.
Beteckning och utformning av namn på kommuner
på regional nivå
Allt fler landsting har börjat använda sig av beteckningen region
i stället för landsting i takt med att de har tagit över det regionala
utvecklingsansvaret. I Skåne och Västra Götalands län har man gjort
så sedan i slutet av 1900-talet. I dag får 13 av de 20 landstingen
besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska
betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen med stöd av lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Gotlands
kommun har också fått motsvarande möjlighet. Om förslagen i
departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
(Ds 2017:61) genomförs kommer samtliga landsting att få möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige respektive regionstyrelse.
Den officiella beteckningen är dock fortfarande Skåne läns landsting osv. Det innebär att olika beteckningar används i olika delar av
landet och att det ofta är en annan beteckning på valsedeln vid all-
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männa val än den som används i kommunikationen med medborgarna. Samma beteckning bör användas i hela landet och i alla sammanhang. Detta är särskilt betydelsefullt då det rör sig om en för
vår demokrati viktig aktör.
När de första landstingen fick möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse motiverades detta med
att det för medborgare, myndigheter och näringsliv skulle markera
landstingens förändrade roll i länen, i och med att övertagandet av
det regionala utvecklingsansvaret. Med åren har denna förändring
blivit ännu tydligare när landstingens arbete med regional utveckling
ökat.
Till detta ska läggas att en viktig förändring har skett på så sätt
att landstingen nu har ansvar för betydligt fler frågor som berör
invånarna direkt, utöver hälso- och sjukvården. Det har, enligt vår
mening, skett en sådan principiell förändring att ett namnbyte är
motiverat.
Vi föreslår att beteckningen landsting ändras till region. Beteckningen region har använts under lång tid av landstingen i Västra
Götalands län och Skåne län och allt fler landsting har valt att övergå till att använda denna beteckning i samband med att de tagit
över det regionala utvecklingsansvaret.
Beteckningen är dock inte oproblematisk, eftersom den används
också i andra sammanhang. Vi har därför noga övervägt alternativet
regionkommun för att få en mer distinkt beteckning. En fördel
med regionkommun är att det skulle markera att det rör sig om ett
kommunalt organ. Det tyngst vägande skälet mot regionkommun
är dock enligt vår uppfattning att dagens problem med att olika
begrepp används i olika sammanhang delvis skulle bestå. Detta eftersom det formella namnet inte skulle motsvara det som används i
media och i kommunikation med medborgarna. Om beteckningen
ska ändras delvis för att få en enhetlighet och större tydlighet är det
en fördel att även formellt använda en beteckning som används och
kommer att användas till vardags.
Trots nackdelarna är därför vår sammantagna bedömning att beteckningen landsting ska ändras till beteckningen region. Ändringen
medför bland annat att ett stort antal följdändringar i författningar
måste göras. Beträffande Gotland är dock vårt förslag att kommunen ska betecknas Gotlands kommun.
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När det gäller utformningen av namn på de enskilda regionerna
är vårt förslag att de utformas så att ordet Region placeras före namnet på respektive län och att ordet län ingår i namnet enligt följande
modell: Region Norrbottens län, Region Skåne län, Region Örebro
län, Region Västra Götalands län osv.
Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter
vid ändringar i landstingsindelningen
De regler som gäller vid ändringar av kommunindelning respektive
landstingsindelning överensstämmer i stora delar. Det finns dock
vissa skillnader. Vid ändringar i kommuners indelning ska särskild
hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som berörs av ändringen. Skulle en kommun motsätta sig en
ändring kan en sådan beslutas endast om det finns synnerliga skäl.
Vidare ska särskild hänsyn tas till befolkningens önskemål och
synpunkter. När det finns skäl till det ska en särskild undersökning
göras om vilken inställning befolkningen har. En sådan undersökning kan göras genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande.
Motsvarande bestämmelser finns inte när det gäller ändringar av
landstingsindelningen. Det finns skäl att ytterligare harmonisera
regleringen av kommunindelningsändringar och ändringar i landstingsindelningen. Det finns däremot, enligt vår uppfattning, skäl för
att bestämmelserna när det gäller landstingen inte ska vara identiska
med de regler som gäller för kommunindelningsändringar. Ett viktigt skäl är att landstingsindelningen är kopplat till länsindelningen
och därmed också till statliga intressen av att organisera sin förvaltning.
Vi föreslår att det införs en bestämmelse om att särskild hänsyn
ska tas till önskemål och synpunkter från berörda landsting. Mer
omfattande förändringar av landstingsindelningen innebär att många
landsting berörs. Det är därmed troligt att det kan vara svårt att få
till stånd en indelning som tillgodoser varje enskilt landstings
respektive kommuns förstahandsval. Det är naturligtvis angeläget
att en indelningsförändring har en så bred acceptans som möjligt.
Samtidigt är det omöjligt att tillgodose samtliga aktörers olika intressen. En ny administrativ indelning blir med nödvändighet en
avvägning utifrån en helhetsbedömning där vissa synpunkter och
20

SOU 2018:10

Sammanfattning

perspektiv kommer att behöva tillmätas större vikt än andra. I det
läget är det svårt att se att man kan ge ett enskilt landsting möjlighet att i praktiken blockera genomförandet av en väl avvägd reform.
Det bör därför endast krävas särskilda skäl, inte synnerliga, för att
besluta om en ändring mot ett berört landstings vilja.
På motsvarande sätt föreslår vi att särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som berörs av en
ändring i landstingsindelningen, men att det inte införs någon bestämmelse om krav på särskilda skäl för att beslut om en ändring i
landstingsindelningen mot en berörd kommuns vilja. Det är ofrånkomligt att enstaka kommuner kan hamna i ett större landstings
geografiska periferi. Det är också ofrånkomligt att till exempel
färre landsting innebär färre residensstäder. Sådana och andra nackdelar för en enskild kommun bör inte, anser vi, läggas till grund för
att enskilda kommuner ska kunna förhindra en i övrigt väl motiverad förändring. Om det däremot handlar om önskemål från en
kommun som vill ”byta landsting” bör kommunens önskemål tillmätas stor vikt
När det gäller befolkningens synpunkter är indelningsfrågornas
karaktär sådana att det är rimligt att besluten föregås av information och diskussion, samt att de är väl förankrade. Det finns därför
anledning att särskilt reglera att hänsyn ska tas till befolkningens
önskemål och synpunkter. Befolkningens inställning måste dock
vägas mot andra intressen och faktorer, som till exempel berörda
kommuners och landstings inställning, näringsgeografiska och ekonomiska förhållanden samt statens behov av att göra förändringar i
sin administrativa indelning. Den typ av avvägningar det är fråga
om kräver en helhetsbedömning som i grunden vilar på politiska
ställningstaganden och värderingar. Vi föreslår därför att regleringen när det gäller ändringar i landstingsindelningen bör utformas
på så sätt att befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas.
Vi anser att inhämtandet av befolkningens synpunkter bör ske
som ett led i den representativa demokratins beredningsprocess
och inte som en särskild undersökning utförd av en myndighet. På
detta sätt kan synpunkterna vägas in som en del av ett allsidigt beslutsunderlag såväl när fullmäktige ska ta ställning i frågan, som när
regeringen ska fatta beslut om en eventuell ändring.
Vårt förslag är därför att berörda landsting, som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad landstingsindel-
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ning, ska inhämta synpunkter från sina medlemmar om det inte är
uppenbart obehövligt. Synpunkterna ska inhämtas som ett led i den
egna beredningen och som ett underlag för regeringens och riksdagens ställningstagande i frågan.
Landstingens samverkansmönster
Vi har kartlagt landstingens samverkansmönster bland annat genom
en enkät med frågor till samtliga landsting och i förekommande fall
regionförbund. Av svaren framgår att det i dag sker en omfattande
samverkan mellan landstingen inom framför allt områdena hälsooch sjukvård, regional utveckling, infrastrukturplanering och kollektivtrafik, samt utbildning och kultur.
Landstingen bedömer själva att denna utveckling kommer att
öka inom samtliga verksamheter, bland annat därför att samhällsutvecklingen är komplex och olika aktörer liksom olika verksamhetsområden behöver samspela och samverka. Av svaren framgår
att det inom hälso- och sjukvårdsområdet pågår en intensiv utveckling med bland annat kunskapsstyrning som kommer innebära
ytterligare behov av samverkansstrukturer. Detsamma gäller utvecklingen av nivåstrukturering inom sjukvården. Framtida ekonomiska åtaganden och investeringsbehov behöver hanteras i samverkan, så att resurser kan användas mer effektivt och så att olika
specialiseringar kan förläggas på olika platser. Även framtida utmaningar vad avser kompetensförsörjning leder till ökade behov av
samverkan.
På många håll ställs det nya krav på tillgänglighet och utbyggd
infrastruktur, bland annat för att befolkningen ökar. När infrastrukturen finns på plats behövs en god samverkan kring kollektivtrafiken för att kunna erbjuda en god trafikering med hög tillgänglighet, samordnade taxor- och biljettsystem och smidiga övergångar
mellan trafikslag.
För att staten på en översiktlig nivå ska kunna följa denna utveckling föreslår vi att Göteborgs universitet får i uppdrag att
löpande följa och vart fjärde år lämna en rapport till regeringen som
beskriver utvecklingen av landstingens samverkan.
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Finansiering av förvaltningsutgifter för det regionala
utvecklingsansvaret
Det regionala utvecklingsansvaret kommer från och med 2019 att
ligga hos landstingen i alla län utom Gotlands län, där kommunen
har ansvaret, förutsatt att förslagen i Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) genomförs.
Förvaltningsutgifter inom det regionala utvecklingsansvaret finansieras i dag genom länsstyrelsernas förvaltningsanslag (5:1 Länsstyrelserna m.m.) under utgiftsområde 1. I län där landsting eller samverkansorgan har det regionala utvecklingsansvaret ska länsstyrelserna i
sin tur betala ett visst belopp månatligen till dessa. Denna finansieringsmodell i flera steg innebär en omständlig och otydlig finansiell
styrning av verksamheten.
Vi förslår i stället att statsbidrag till landstingen och Gotlands
kommun ska utgå från utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Ikraftträdande
Den myndighetsgemensamma indelningen föreslås träda i kraft den
1 januari 2021. Den ändrade landstingsbeteckningen och ändringarna i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
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Common regional boundaries for agencies
The following agencies are of such importance to regional cooperation that they should have coordinated geographical boundaries:
The Swedish Public Employment Service
The Swedish Armed Forces
The Swedish Migration Agency
The Swedish Police
The Swedish ESF Council (for the national social fund programme)
• The Swedish Agency for Economic and Regional Growth (for
the administration of the regional structural fund programmes)
• The Swedish Transport Administration.

•
•
•
•
•

In turn, these agencies have strong links with additional agencies
that have regional boundaries. Based on the objective to have cohesive and effective state administration, we therefore propose that
the following agencies also should have coordinated regional
boundaries:
• The Swedish Prison and Probation Service
• The Swedish Security Service
• The Swedish Prosecution Authority.
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Advantages of coordinated boundaries
The objective of Swedish administration policy is innovative and
cohesive state administration that is legally secure and effective, has
advanced quality, service and accessibility and hence contributes to
the development of Sweden and effective EU work.
A number of prior inquiries regarding administration policy
have determined that a problem in terms of cohesive state administration is that the regional boundaries vary between different
agencies. We agree that this is not appropriate. In our view, coordinated regional boundaries could present
– better clarity in state administration, and improved conditions
for sector-wide cooperation,
– facilitation of contacts between representatives of different
operations,
– simplification of priority coordination and cohesive action,
– facilitation of contacts between county councils/municipalities
and the state, and opportunities for reaching consensus between
the state and municipal level, and
– facilitation of the possibilities of the Government to govern and
perform follow-up from an overarching and geographical perspective.
More effective and cohesive state administration is beneficial to
individual citizens, industry and civil society alike.
At the same time, we wish to emphasise that the geographical
asymmetry in state administration is only one of several obstacles
to effective cooperation.
Our opinion is however that coordinating regional boundaries is
an initial step towards a more cohesive state at the regional level. It
improves conditions for the right functions to find each other, and
for decision-making levels to match each other. Furthermore, coordinated geographical boundaries create a clearer regional structure within which tasks that require coordination between multiple
entities can be managed, when the county level is not considered
appropriate. Common regional boundaries also enable preparing, as
part of a coordinated geographical structure, agency-wide status
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reports in various matters, which could provide a basis for deciding
on joint strategic measures.
Relevant agencies
In the selection of agencies that ought to have common boundaries,
we have proceeded on the basis of national government agencies that
already have operations that are fully or partially grouped into regional areas, and which have not-insignificant cooperation either with
other agencies or with county councils and municipalities.
Furthermore, relevant agencies should have a strategic or promotive function that could be meaningful to planning capacity at the
regional level, or have strong connections with other such agencies.
For this reason, we have exempted agencies with purely controlling
tasks. Finally, we have also exempted certain authorities with a
regional organisation that is currently subject to a separate inquiry,
such as a number of education agencies.
In order to identify the agencies which, based on these fundamentals, are relevant in terms of having coordinated boundaries, we
have queried county councils, regional associations and county administrative boards, and also met with a great number of agencies,
representatives of the municipal sector and representatives of civil
society. We have identified certain operational sections where the
need for coordinated regional boundaries is particularly strong; these
being contingency planning and total defence, regional development work and reception of newly arrived immigrants. There are of
course additional operational sections with a need for coordination,
in which coordinated boundaries would facilitate the situation, for
example physical planning, infrastructure, energy transition to fulfil
the climate targets, work related to environmental targets, and the
supply of skills.
Contingency planning and total defence are activities that involve a great number of entities at the local and regional level, including government agencies as well as the municipal sector and
other entities in society. It is crucial that the work is conducted in a
coordinated manner and that there are developed structures in
place that can be implemented quickly in a crisis situation. Civil
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defence within total defence should, as far as possible, be based on
the processes and structures used within contingency planning.
Likewise, regional development is an area that involves numerous
agencies, and in which there is a great need for the ability to meet a
coordinated state at the regional level. Regional development responsibility includes a responsibility for the county’s strategic development, and covers adopting a strategy for development in the
county, deciding on funds for regional growth efforts, and establishing county plans for transportation infrastructure. It is also incumbent upon those responsible for regional development to prepare
regional skills platforms. In addition to these duties, all county
councils are responsible for a number of other tasks linked to regional development such as public transport and regional cultural
operations. In its proposal for an action plan, the Agenda 2030
delegation proposes that those responsible for regional development also be given responsibility for coordinating efforts at the
regional level with global sustainable development targets.
The refugee situation in 2015 clearly demonstrated a great need
for advanced coordination, not least between the numerous state
and municipal entities involved in the reception of asylum seekers
and newly arrived immigrants. In recent decades, the responsibility
for receiving asylum seekers and newly arrived immigrants has varied
between different entities. One sign of the need for cooperation is
that there is a specific coordination delegation consisting of a number
of agencies that deal with national and strategic issues in the area.
Based thereon, we have judged that the agencies we propose are
of such importance to regional cooperation that they should have
coordinated boundaries.
Structuring the boundaries
In our view, the proposed agencies should follow common boundaries in six geographic areas. We consider this to be the number
that entails the least adjustment for most of the proposed agencies.
Our proposal also implies a limited need in terms of changes to the
location of sites of operation for regional offices. It is a matter of
implementing boundaries which, although not optimal for all parties
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in every respect, can nevertheless function for as many as possible,
and irrespective of the operational section.
Another fundamental element consists of the conditions for
well-functioning contingency planning and total defence, regional
development and reception of newly arrived immigrants, since these
areas affect a great number of agencies, municipalities and county
councils, as well as business and industry and civil society.
State coordination and boundaries cannot be seen in isolation from
the municipal sector. Existing cooperation structures of municipal
government have therefore also formed a premise of the inquiry. A
new structure for coordinated state boundaries could create a new
level at which the municipal sector could meet a coordinated state
in a common geographical structure.
In our view, boundaries that match as far as possible the geographic boundaries decided for the six healthcare regions offer several
advantages. First, in terms of number, they are consistent with the
range that most government agencies with regional boundaries already
apply and state are appropriate and resourceefficient. Also, the map
of the healthcare regions has a lot in common in purely geographical
terms with the existing boundaries of several agencies. It should also
be added that the health and medical care of the county councils
forms an important part of total defence.
However, the geography of the healthcare regions cannot be
applied without further formality to the regional breakdown of the
state. A fundamental premise for our proposal is that county and
county-council boundaries are not broken. Halland county is split
between two healthcare regions, so that boundary cannot be applied
where our proposal is concerned.
With that adjustment made, our proposal is that the suggested
agencies follow common boundaries in six geographic areas that
include the following counties:
• Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
• Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland,
Västmanland, Örebro
• Gotland, Stockholm
• Jönköping, Kalmar, Östergötland
• Halland, Västra Götaland
• Blekinge, Kronoberg, Skåne

29

Summary

SOU 2018:10

Alternative boundaries
An alternative to the regional boundaries we recommend could be
that the proposed agencies apply geographical boundaries that
correspond to the seven regions of the Swedish Police. An advantage of these boundaries is that they are already also applied by the
Swedish Security Service and the Swedish Prosecution Authority.
All three were organised into these areas relatively recently, and for
the Swedish Police in particular, this involved extensive change.
The police regions also form the geographical structure used as part
of the Government’s initiative for agency-wide cooperation against
organised crime.
A drawback in this alternative is that, purely in terms of resources,
many of the agencies that we propose would have difficulty in bearing
more than six regions. Also, such boundaries lack any equivalent in
the municipal sector, which is an important premise in our main
proposal.
Terms and wording for names of county councils
A growing number of county councils have started to use the term
‘region’ instead of ‘county council’ in line with them assuming
regional development responsibility. In the counties of Skåne and
Västra Götaland, this has been the case since the end of the 20th
century. Today, 13 out of the 20 county councils may decide that
county council assemblies and county council boards may instead
be called regional assemblies and regional boards, pursuant to the
Act on regional development responsibility in certain counties
(2010:630). The municipality of Gotland has also obtained a similar
possibility. If the proposals in the ministerial memorandum ‘Uniform
regional development responsibility’ (Ref. 2017:61) are implemented,
all county councils will be able to use the terms ‘regional assembly’
or ‘regional board’.
The official term is still ‘county council’ however. The current
situation is not sustainable. It means that different terms are used
in different parts of the country, and the term used on the ballot
paper in general elections often differs from that used in communication with citizens. The same term should be used throughout Sweden and in all contexts.
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When the first county councils gained the possibility to use the
terms ‘regional assembly’ and ‘regional board’, this was motivated
by the fact that, for citizens, agencies and industry, it was to reflect
the changed role of county councils in the county, in that they
assumed regional development responsibility. Over the years, this
change has become even clearer as the county councils’ work with
regional development has increased.
A lot speaks in favour of keeping the term ‘county council’. It is
an established term with an extensive cultural and linguistic history, and for which there is no risk of mix-ups because it is not
used in any other contexts.
At the same time, in our opinion an important change has taken
place in that the county councils now bear responsibility for many
more issues that affect inhabitants directly, besides health and medical
care. In our view, a change has occurred that is so fundamental as
to merit a change of name.
However, the term ‘region’ presents a number of issues. We have
therefore carefully considered the alternative ‘regional municipality’
in order to have a more distinct term. The most important advantage
in this alternative is of course that the term ‘regional municipality’
would reduce the risk of confusion and misunderstanding. It might
also be an advantage to make clear that it is a matter of a municipal
body. The strongest reason against ‘regional municipality’ in our
view, however, is that the current problem of the use of different
terms in different contexts would partly persist. This is because the
formal name would not match that used in the media and in communication with citizens. If the term is to be changed partly to
attain uniformity and greater clarity, it would be beneficial to also
formally use a term that is used, and that will be used, in everyday
contexts.
Despite the drawbacks, our overall assessment is therefore that
the term ‘county council’ should be changed to the term ‘region’.
The change entails that a great number of consequent amendments
must be made to regulations.
For Gotland, however, we propose that the municipality be
called ‘the municipality of Gotland’.
When devising names for the individual regions, we propose
that they be worded such that the word ‘Region’ comes before the
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name of the county concerned, and that the word ‘county’ be included in the end of the name.
Viewpoints of the county councils, municipalities and population
when changing county-council boundaries
The rules that apply to changes to municipal boundaries, and to
county-council boundaries, respectively, are largely similar. However, there are some differences. When making changes to municipal
boundaries, particular consideration must be given to the wishes and
viewpoints of the affected municipalities. If a municipality opposes
the change, such a decision can only be made if compelling grounds
exist. Furthermore, particular consideration shall be given to the
wishes and viewpoints of the population. Where such grounds exist,
a specific investigation shall be carried out to determine the population’s standpoint. Such an investigation can be conducted by means
of a vote, survey, etc.
There are no equivalent provisions in terms of changes to countycouncil boundaries. In our view, great importance should be attributed
to the standpoint of the county councils concerned when changing
boundaries. There is therefore reason to introduce a provision
setting out that particular consideration shall be given to the wishes
and viewpoints of the closest affected county council. More extensive changes to county-council boundaries entail that many county
councils are affected. It is therefore likely that it would be difficult
to put boundaries in place that satisfy the first choice of each individual county council or municipality. It is of course crucial that
a change in boundaries is as widely accepted as possible. At the
same time, it is impossible to satisfy the different interests of all
entities. New administrative boundaries are, by necessity, a tradeoff based on an overall assessment, in which certain viewpoints and
perspectives will need to be attributed greater importance than
others. In that situation, it is difficult to envisage the possibility of
enabling an individual county council – and even less an individual
municipality – to block the implementation of a carefully considered
reform.
In light thereof, compelling grounds should not be needed – but
rather only special grounds – to carry out a boundary change against
the will of an individual county council.
32
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The municipalities work closely with the county councils and
have a strong interest in how the latter work. It is therefore reasonable to give special consideration also to the viewpoints of other
municipalities concerned. However, no provision should be introduced regarding a need for special grounds in order to circumvent
such viewpoints.
In terms of the viewpoints of the population, the nature of the
question of boundaries is such that it is reasonable that the decisions
be preceded by information and discussions, and that they are
broadly supported. There is therefore reason to specifically regulate
that consideration shall be given to the wishes and viewpoints of the
population. However, the population’s standpoint must be weighed
against other interests and factors, such as the standpoint of the
municipalities and county councils concerned, geographical aspects
of business and industry, economic conditions and the need of the
state to make changes to its administrative boundaries. Yet, the type
of consideration in question requires an overall assessment that
fundamentally rests on political positions and values. We therefore
propose that the regulation, in terms of changes to county-council
boundaries, should be devised such that account shall be taken of the
wishes and viewpoints of the population, and not that special consideration shall be given to such viewpoints.
In our view, gathering the viewpoints of the population should be
carried out as part of the preparatory process of regional representative democracy, and not as a separate inquiry carried out by an agency.
That way, the viewpoints can be weighed in as part of a comprehensive decision-making basis, both when the assembly is to decide
on the matter, and when the Government is to decide on any change.
We therefore propose that the county councils concerned obtain the
viewpoints of their members unless that is clearly not necessary, as
part of the preparation of a statement on or application for changed
county-council boundaries.
The cooperation pattern of the county councils
We have identified the cooperation pattern of the county councils e.g.
by sending out a survey with questions to all county councils and,
where relevant, regional associations. The responses show that there is
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currently extensive cooperation between the county councils mainly
in the areas health and medical care, regional development, infrastructure planning and public transport, as well as education and culture.
In the opinion of the county councils themselves, these developments will intensify in all operations, one reason being that developments in society are complex and that different entities, and different
operational sections, need to interact and cooperate. The responses
show that, in the area of health and medical care, intensive developments are in progress in terms of e.g. skills governance, which will
bring further needs for cooperation structures. The same applies to
developments in level-structuring of healthcare. Future financial
commitments and investment needs will need to be addressed in
cooperation, so that resources can be used more efficiently and so
that different areas of specialisation can be allocated to different
locations. Future challenges too in terms of the supply of skills
give rise to heightened needs for cooperation.
On many fronts, new demands are being placed on accessibility
and extended infrastructure, one reason being the growing population. Once the infrastructure is in place, sound cooperation is needed
regarding public transport, so as to offer sound traffic that is highly
accessible, coordinated fares and ticketing systems, and smooth
transition between modes of traffic.
So as to enable the state to monitor these developments at an
overarching level, we propose that the University of Gothenburg be
commissioned to submit a report to the Government once every four
years, describing the progression of the county councils’ cooperation.
Financing of administrative expenses for regional
development responsibility
Regional development responsibility will, as of 2019, rest with the
county councils in all counties except Gotland county, where the
municipality bears the responsibility, provided that the proposals in
‘Uniform regional development responsibility’ (Ref. 2017:61) are
implemented.
Administrative expenses within regional development responsibility are currently financed by the county administrative boards’
administrative appropriation (5:1 County Administrative Boards,
etc.) under expenditure area 1. In counties where the county coun34

SOU 2018:10

Summary

cil or cooperative body bears regional development responsibility,
the county administrative boards shall, in turn, pay a monthly amount
thereto. This multi-stage financing model entails complex and unclear financial governance of the operations.
We propose that the state contribution for the county councils
and the municipality of Gotland be based on expenditure area 19
Regional Growth.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till
lag om ändring i lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner
och landsting

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:411) om ändringar
i Sveriges indelning i kommuner och landsting
dels att rubriken till lagen, 2 kap. 1, 4, 6–8 §§, 3 kap. 1–5, 10–12,
14, 16–18, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 39, 40 §§, 4 kap. 1 § och
rubriken närmast före 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och
landsting

Lag om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och
regioner1

Ändring i indelningen
i landsting

2 kap.
Ändring i indelningen
i regioner

1 §2
Regeringen får besluta om
Regeringen får besluta om
ändring i rikets indelning i lands- ändring i rikets indelning i regionting, om det inte finns hinder er, om det inte finns hinder mot
mot en motsvarande ändring i en motsvarande ändring i läns1
2

Senaste lydelse 1991:1693.
Senaste lydelse 2017:732.
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länsindelningen. Bestämmelser indelningen. Bestämmelser om
om sambandet mellan landstings- sambandet mellan regionindelindelningen och länsindelningen ningen och länsindelningen finns
finns i 1 kap. 1 § kommunallagen i 1 kap. 1 § kommunallagen
(2017:725). En ändring i lands- (2017:725). En ändring i regiontingsindelningen får dock ske en- indelningen får dock ske endast
dast om ändringen kan antas om ändringen kan antas medföra
medföra bestående fördel för ett bestående fördel för en region
landsting eller en del av ett lands- eller en del av en region eller andra
ting eller andra fördelar från all- fördelar från allmän synpunkt.
män synpunkt. Regeringen får Regeringen får meddela de föremeddela de föreskrifter som be- skrifter som behövs för ändringhövs för ändringens genom- ens genomförande.
förande.
Kammarkollegiet får dock besluta om en indelningsändring som
bör ske med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som avses i 1 kap. 3 §.
Vid prövning av frågan om
indelningsändring ska särskild
hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de regioner
samt den eller de kommuner som
närmast berörs av ändringen. Om
en sådan region motsätter sig en
indelningsändring, får beslut om
ändringen meddelas endast om det
finns särskilda skäl. Befolkningens
önskemål och synpunkter ska beaktas.
4 §3
En fråga om ändring i landsEn fråga om ändring i regiontingsindelningen kan väckas av indelningen kan väckas av en
landsting eller medlem av ett region eller medlem av en region
landsting som skulle beröras av som skulle beröras av ändringen.
ändringen. Ansökan om en sådan Ansökan om en sådan ändring
3

Senaste lydelse 2016:740.
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ändring ska ges in till Kammar- ska ges in till Kammarkollegiet.
kollegiet.
Regeringen och Kammarkollegiet kan också ta upp en fråga om
indelningsändring på eget initiativ.
6 §4
En indelningsändring träder
En indelningsändring träder
i kraft den 1 januari det år som i kraft den 1 januari det år som
bestäms i beslutet om ändring- bestäms i beslutet om ändringen. Om ändringen är av sådan en. Om ändringen är av sådan
omfattning att ett landsting en- omfattning att en region enligt
ligt den nya indelningen inte bör den nya indelningen inte bör
företrädas av de gamla lands- företrädas av de gamla regionfulltingsfullmäktige, träder ändringen mäktige, träder ändringen i kraft
i kraft den 1 januari året efter det den 1 januari året efter det år då
år då val i hela riket av fullmäk- val i hela riket av fullmäktige har
tige har ägt rum.
ägt rum.
Ett beslut om indelningsändring enligt 1 § första stycket ska
meddelas senast ett år innan ändringen ska träda i kraft. Om det
finns synnerliga skäl, får beslutet meddelas vid en senare tidpunkt,
dock inte senare än åtta månader före ikraftträdandet. Ett beslut
om indelningsändring enligt 1 § andra stycket ska meddelas senast
tre månader innan ändringen ska träda i kraft.
7 §5
Vid ändringar i indelningen i
Vid ändringar i indelningen i
landsting tillämpas bestämmel- regioner tillämpas bestämmelserna i 1 kap. om
serna i 1 kap. om
1. ekonomisk reglering i 6–10 §§,
2. rättskapacitet i 13 §,
3. fördelning av beslutanderätt i 14–16 §§,
4. indelningsdelegerade i 17 §,
5. beredning och verkställighet i 18 §,
6. överklagande i 19 §, och
7. utredning om indelningsändring i 22, 23, 25 och 26 §§.
Då ska det som där sägs om
4
5

Senaste lydelse 2016:740.
Senaste lydelse 2016:740.
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1. kommun i stället gälla
1. kommun i stället gälla
landsting,
region,
2. kommunfullmäktige i stället
2. kommunfullmäktige i stället
gälla landstingsfullmäktige, och
gälla regionfullmäktige, och
3. kommunstyrelse i stället
3. kommunstyrelse i stället
gälla landstingsstyrelse.
gälla regionstyrelse.
7a§
Berörda regioner ska, om det
inte är uppenbart obehövligt, som
ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad
regionindelning, inhämta synpunkter från sina medlemmar.
8 §6
Om en indelningsändring inneOm en indelningsändring innebär att ett nytt landsting bildas, får
bär att en ny region bildas, får
1. landstinget lämna bidrag
1. regionen lämna bidrag till
till en kommun inom landstinget en kommun inom regionen i den
i den utsträckning det behövs för utsträckning det behövs för att
att motverka att bildandet leder motverka att bildandet leder till
till höjd kommunalskatt, och
höjd kommunalskatt, och
2. kommunerna inom lands2. kommunerna inom regiontinget lämna bidrag till varandra, en lämna bidrag till varandra, om
om det behövs för att jämna ut det behövs för att jämna ut ekoekonomiska effekter mellan kom- nomiska effekter mellan kommunerna på grund av att upp- munerna på grund av att uppgifter förts över från landstinget gifter förts över från regionen
till kommunerna eller omvänt.
till kommunerna eller omvänt.
Bidrag får som längst lämnas till utgången av det femte året från
det att indelningsändringen har trätt i kraft.
De närmare villkoren för bidragsgivningen ska regleras i en överenskommelse mellan de berörda parterna.

6

Senaste lydelse 2016:740.

40

SOU 2018:10

Författningsförslag

3 kap.
1 §7
Detta kapitel innehåller beDetta kapitel innehåller bestämmelser som ska tillämpas stämmelser som ska tillämpas
om regeringen enligt 1 kap. 17 § om regeringen enligt 1 kap. 17 §
eller 2 kap. 7 § första stycket 4 eller 2 kap. 7 § första stycket 4
har beslutat att en kommun eller har beslutat att en kommun eller
ett landsting ska företrädas av in- en region ska företrädas av indelningsdelegerade.
delningsdelegerade.
2 §8
De indelningsdelegerade och
De indelningsdelegerade och
ersättare för dessa utses från varje ersättare för dessa utses från varje
kommun eller landsting vars om- kommun eller region vars område helt eller delvis ska ingå i råde helt eller delvis ska ingå i
kommunen eller landstinget enligt kommunen eller regionen enligt
den nya indelningen (ändrings- den nya indelningen (ändringsberörda kommuner och lands- berörda kommuner och regioner).
ting).
3 §9
Antalet indelningsdelegerade
Antalet indelningsdelegerade
och ersättare från varje kommun och ersättare från varje kommun
och landsting bestäms av full- och region bestäms av fullmäktige i ändringsberörda kom- mäktige i ändringsberörda kommuner och landsting. Om kom- muner och regioner. Om kommunerna eller landstingen inte är munerna eller regionerna inte är
överens om antalet, ska regering- överens om antalet, ska regeringen fastställa antalet indelnings- en fastställa antalet indelningsdelegerade och ersättare.
delegerade och ersättare.
4 §10
De indelningsdelegerade och
De indelningsdelegerade och
deras ersättare ska väljas av full- deras ersättare ska väljas av fullmäktige i ändringsberörda kom- mäktige i ändringsberörda komSenaste lydelse 2016:740.
Senaste lydelse 2016:740.
9
Senaste lydelse 2016:740.
10
Senaste lydelse 2016:740.
7
8
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muner och regioner inom 30 dagar efter det att kommunen eller
regionen fått del av regeringens
beslut om indelningsändring, om
inte regeringen bestämmer en
senare tidpunkt.

5 §11
De indelningsdelegerade och
De indelningsdelegerade och
deras ersättare väljs bland dem deras ersättare väljs bland dem
som är ledamöter eller ersättare som är ledamöter eller ersättare
i fullmäktige i ändringsberörda i fullmäktige i ändringsberörda
kommuner och landsting.
kommuner och regioner.
Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt ska valet vara proportionellt. Om ersättarna
inte väljs proportionellt, ska det vid valet bestämmas i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra.
10 §12
Indelningsdelegerade är enligt
Indelningsdelegerade är enligt
1 kap. 17 § och 2 kap. 7 § första 1 kap. 17 § och 2 kap. 7 § första
stycket 4 beslutande församling stycket 4 beslutande församling
för kommunen eller landstinget för kommunen eller regionen
enligt den nya indelningen.
enligt den nya indelningen.
11 §13
Indelningsdelegerade ska tillIndelningsdelegerade ska tillsätta ett arbetsutskott för bered- sätta ett arbetsutskott för beredning av ärenden och verkställig- ning av ärenden och verkställighet av beslut. Om det behövs het av beslut. Om det behövs
för att fullgöra sådana uppgifter, för att fullgöra sådana uppgifter,
får indelningsdelegerade tillsätta får indelningsdelegerade tillsätta
flera utskott eller anlita nämn- flera utskott eller anlita nämnder och beredningar i ändrings- der och beredningar i ändringsberörda kommuner och lands- berörda kommuner och regioner.
ting.
Senaste lydelse 2016:740.
Senaste lydelse 2016:740.
13
Senaste lydelse 2016:740.
11
12
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12 §14
Om inte något annat följer
Om inte något annat följer
av lag eller annan författning får av lag eller annan författning får
ansvaret för beredning, förvalt- ansvaret för beredning, förvaltning och verkställighet inom ett ning och verkställighet inom ett
utskotts verksamhetsområde läm- utskotts verksamhetsområde lämnas över till partssammansatta nas över till partssammansatta
organ. Detta gäller dock endast organ. Detta gäller dock endast
ärenden som avser förhållandet ärenden som avser förhållandet
mellan kommunen eller lands- mellan kommunen eller regionen
tinget enligt den nya indelningen enligt den nya indelningen som
som arbetsgivare och dess an- arbetsgivare och dess anställda.
ställda.
Bestämmelserna i 7 kap. 20–25 §§ kommunallagen (2017:725)
tillämpas i fråga om partsammansatta organ. Det som där sägs om
fullmäktige och nämnd ska då i stället gälla indelningsdelegerade
och utskott.
14 §15
Indelningsdelegerade ska besluta i ärenden som har väckts av
1. ett utskott,
2. en indelningsdelegerad genom motion,
3. revisorerna om ärendet avser granskning eller förvaltning som
har samband med revisionsuppdraget, och
4. fullmäktige eller styrelse i
4. fullmäktige eller styrelse i
ändringsberörda kommuner och ändringsberörda kommuner och
landsting.
regioner.
16 §16
Indelningsdelegerade får beIndelningsdelegerade får bestämma att ett utskott i sin tur stämma att ett utskott i sin tur
får uppdra åt en ledamot eller får uppdra åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos ersättare eller åt en anställd hos
ändringsberörda kommuner och ändringsberörda kommuner och
landsting att besluta på utskot- regioner att besluta på utskottets
tets vägnar.
vägnar.
Senaste lydelse 2017:732.
Senaste lydelse 2016:740.
16
Senaste lydelse 2017:732.
14
15
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Första stycket gäller inte sådana ärenden som anges i 6 kap. 38 §
kommunallagen (2017:725).
17 §17
Indelningsdelegerade samt ledamöter i ett fullmäktige som har
utsett indelningsdelegerade får ställa interpellationer och frågor till
1. ordföranden i ett utskott, och
2. ordföranden i en nämnd
2. ordföranden i en nämnd
eller beredning i ändringsberör- eller beredning i ändringsberörda kommuner och landsting.
da kommuner och regioner.
Indelningsdelegerade får även
Indelningsdelegerade får även
besluta att ordföranden i en besluta att ordföranden i en
nämnd får överlåta besvarandet nämnd får överlåta besvarandet
av en interpellation eller fråga till av en interpellation eller fråga till
någon som har utsetts av fullmäk- någon som har utsetts av fullmäktige för ändringsberörda kom- tige för ändringsberörda kommuner och landsting och som är muner och regioner och som är
ledamot i styrelsen för en sådan ledamot i styrelsen för en sådan
juridisk person som avses i juridisk person som avses i
10 kap. 2–6 §§ kommunallagen 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen
(2017:725) eller till ordföranden (2017:725) eller till ordföranden
i styrelsen eller annan nämnd i i styrelsen eller annan nämnd i
ett kommunalförbund som änd- ett kommunalförbund som ändringsberörda kommuner och ringsberörda kommuner och
landsting är medlemmar i.
regioner är medlemmar i.
18 §18
I fråga om indelningsdelegerades arbetsformer i övrigt tillämpas
bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om
1. ordförande och vice ordförande i 5 kap. 11 §,
2. tillkännagivande om och kallelse till sammanträden i 5 kap.
13–15 §§,
3. ersättare i 4 kap. 22 § och 5 kap. 17–20 §§,
4. beslutsförhet i 5 kap. 45 och 46 §§,
5. jäv i 5 kap. 47 och 48 §§,

17
18

Senaste lydelse 2017:732.
Senaste lydelse 2017:732.
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6. rätt och skyldighet för andra än ledamöterna att medverka i
5 kap. 40 och 41 §§,
7. hur ärenden bereds i 5 kap. 26, 28, 29 och 33 §§,
8. bordläggning och återremiss i 5 kap. 50 och 51 §§,
9. offentlighet och ordning vid sammanträdena i 5 kap. 42 och
43 §§,
10. hur ärendena avgörs i 5 kap. 52–57 §§,
11. interpellationer i 5 kap. 59–62 §§,
12. frågor i 5 kap. 64 §, dock inte till den del det i 64 § hänvisas
till 63 §, och
13. protokollet i 5 kap. 65–69 §§ och 8 kap. 12 §.
Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. en ledamot i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad,
3. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,
4. nämnd eller fullmäktigeberedning i stället gälla utskott, och
5. kommunens eller landsting5. kommunens eller regionens
ets anslagstavla i 5 kap. 13 § andra anslagstavla i 5 kap. 13 § andra
stycket och 8 kap. 12 § kom- stycket och 8 kap. 12 § kommunallagen avse anslagstavlan i munallagen avse anslagstavlan i
ändringsberörda kommuner och ändringsberörda kommuner och
landsting.
regioner.
Vid tillämpningen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen
ska dock det som där sägs om nämnd även gälla utskott.
22 §19
Valbar som ledamot eller ersättare i utskott är den som vid tidpunkten för ett sådant val
1. är indelningsdelegerad eller ersättare för indelningsdelegerad,
eller
2. har rösträtt vid val av full2. har rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller lands- mäktige i kommunen eller regiontinget enligt den nya indelningen en enligt den nya indelningen
I fråga om valbarhet i övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 5 § 1 kommunallagen (2017:725).
Det som där sägs om nämnd ska då i stället gälla utskott.
19

Senaste lydelse 2017:732.
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27 §20
Arbetsutskottet ska upprätta
Arbetsutskottet ska upprätta
förslag till budget för kommun- förslag till budget för kommunen eller landstinget enligt den en eller regionen enligt den nya
nya indelningen. I fråga om tids- indelningen. I fråga om tidsfrister tillämpas 11 kap. 8 och frister tillämpas 11 kap. 8 och
9 §§ kommunallagen (2017:725). 9 §§ kommunallagen (2017:725).
29 §21
I fråga om utskott i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om
1. omröstning, beslut och reservation i 4 kap. 24–27 §§,
2. ersättarnas tjänstgöring och rätt att närvara vid sammanträden
i 6 kap. 17 §,
3. ordförande och vice ordförande i 6 kap. 21 och 22 §§,
4. tidpunkt för sammanträden i 6 kap. 23 §,
5. offentlighet och närvarorätt i 6 kap. 25 § första och tredje
styckena och 26 §,
6. beslutsförhet i 6 kap. 27 §,
7. jäv i 6 kap. 28–32 §§,
8. hur ärendena avgörs i 6 kap. 33 §,
9. protokollet i 6 kap. 35 §,
10. delgivning i 6 kap. 36 §, och
11. personalföreträdare i 7 kap. 10–19 §§.
Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,
3. nämnd i stället gälla utskott,
4. en ledamot eller en ersättare i fullmäktige i stället gälla en
indelningsdelegerad eller en ersättare,
5. förtroendevald i stället gälla ledamot i utskott, och
6. anslagstavla avse anslags6. anslagstavla avse anslagstavlan i ändringsberörda kom- tavlan i ändringsberörda kommuner och landsting.
muner och regioner.

20
21

Senaste lydelse 2017:732.
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30 §22
Ändringsberörda kommuner
Ändringsberörda kommuner
och landsting ska tillhandahålla och regioner ska tillhandahålla
medel för indelningsdelegerades medel för indelningsdelegerades
verksamhet.
verksamhet.
Kostnaderna ska fördelas
Kostnaderna ska fördelas
mellan kommuner och landsting mellan kommuner och regioner
i förhållande till de samman- i förhållande till de sammanlagda beskattningsbara förvärvs- lagda beskattningsbara förvärvsinkomster som enligt lagen inkomster som enligt lagen
(1965:269) med särskilda bestäm- (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan melser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, menighets utdebitering av skatt,
m.m. ska ligga till grund för kom- m.m. ska ligga till grund för kommunernas
bestämmande
av munernas
bestämmande
av
skattesatsen för uttag av skatt skattesatsen för uttag av skatt
för det år då beslutet om in- för det år då beslutet om indelningsändringen meddelas.
delningsändringen meddelas.
Om endast en del av en komOm endast en del av en kommun eller ett landsting ingår i mun eller en region ingår i komkommunen eller landstinget enligt munen eller regionen enligt den
den nya indelningen, ska fördel- nya indelningen, ska fördelningningen ske i förhållande till de en ske i förhållande till de samsammanlagda beskattningsbara manlagda beskattningsbara förförvärvsinkomsterna för den värvsinkomsterna för den delen
kommun- eller landstingsdelen.
av kommunen eller regionen.
32 §23
Indelningsdelegerade ska lämIndelningsdelegerade ska lämna en redovisning till fullmäktige na en redovisning till fullmäktige
och revisorerna i kommunen och revisorerna i kommunen
eller landstinget enligt den nya eller regionen enligt den nya inindelningen. Redovisningen ska delningen. Redovisningen ska
lämnas snarast möjligt och senast lämnas snarast möjligt och senast
den 15 april det år indelnings- den 15 april det år indelningsändringen träder i kraft.
ändringen träder i kraft.
22
23

Senaste lydelse 2016:740.
Senaste lydelse 2016:740.
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34 §24
Valbar som revisor är den som
Valbar som revisor är den som
vid tidpunkten för ett sådant val vid tidpunkten för ett sådant val
har rösträtt vid val av fullmäktige har rösträtt vid val av fullmäktige
i kommunen eller landstinget en- i kommunen eller regionen enligt den nya indelningen.
ligt den nya indelningen.
Den som är indelningsdelegerad eller ersättare för delegerad är
inte valbar som revisor. I övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (2017:725).
37 §25
Revisorerna ska det år indelRevisorerna ska det år indelningsändringen träder i kraft till ningsändringen träder i kraft till
fullmäktige i kommunen eller fullmäktige i kommunen eller
landstinget enligt den nya indel- regionen enligt den nya indelningen lämna en berättelse med ningen lämna en berättelse med
redogörelse för resultatet av revi- redogörelse för resultatet av revisionen av utskottens verksamhet. sionen av utskottens verksamhet.
De sakkunnigas rapporter ska lämnas tillsammans med revisionsberättelsen.
I fråga om anmärkningar tillämpas 12 kap. 13 § kommunallagen
(2017:725). Det som där sägs om nämnder och förtroendevalda ska
då i stället gälla utskott och ledamöter och ersättare i utskott.
39 §26
Ändringsberörda kommuner
Ändringsberörda kommuner
och landsting samt deras med- och regioner samt deras medlemmar har rätt att få prövat om lemmar har rätt att få prövat om
ett beslut av indelningsdelegera- ett beslut av indelningsdelegerade, ett utskott eller ett parts- de, ett utskott eller ett partssammansatt organ är lagligt sammansatt organ är lagligt
genom att överklaga beslutet till genom att överklaga beslutet till
förvaltningsrätten.
förvaltningsrätten.

Senaste lydelse 2017:732.
Senaste lydelse 2017:732.
26
Senaste lydelse 2016:740.
24
25
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40 §27
I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen (2017:725) om
1. tillämpningsområde i 3 §,
2. hur besluten överklagas i 4 §,
3. tiden för överklagande i 5 och 6 §§,
4. grunder för upphävande av besluten i 7–9 §§,
5. handläggningen i domstol i 10–13 §§,
6. när beslut får verkställas i 14 §, och
7. rättelse av verkställighet i 15 §.
Det som i 13 kap. 13 § andra
Det som i 13 kap. 13 § andra
stycket kommunallagen sägs om stycket kommunallagen sägs om
rätten att överklaga domstolens rätten att överklaga domstolens
beslut ska även gälla ändrings- beslut ska även gälla ändringsberörda kommuner och landsting berörda kommuner och regioner
samt deras medlemmar.
samt deras medlemmar.
4 kap.
1 §28
Om en ändrad landstings- eller
Om en ändrad region- eller
kommunindelning skall träda kommunindelning ska träda
i kraft den 1 januari året efter i kraft den 1 januari året efter
det år då ordinarie val hålls till det år då ordinarie val hålls till
landstings- och kommunfullmäk- region- och kommunfullmäktige,
tige, skall redan det valet avse ska redan det valet avse regionen
landstinget och kommunen en- och kommunen enligt den nya
ligt den nya indelningen.
indelningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

27
28

Senaste lydelse 2017:732.
Senaste lydelse 2016:740.
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Förslag till
lag om ändring i kommunallagen (2017:725)

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunallagen (2017:725)
dels att 3 kap. 14 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 14 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1–4, 6, 8 och 10 §§, 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1, 4 och 6–
13 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23, 29 och 33 §§, 5 kap. 1, 5, 13, 38, 41, 48, 61
och 63 §§, 6 kap. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 26 och 31 §§, 7 kap. 3, 5, 6, 11, 13,
14, 20 och 23 §§, 8 kap. 1, 2, 9, 10, 13–15 och 17 §§, 9 kap. 2, 15, 19–
22, 24–35 §§, 10 kap. 1–3, 6, 8 och 9 §§, 11 kap. 1, 2, 5, 8, 14 och
22 §§, 12 kap. 3 och 12 §§, 13 kap. 1, 5, 6, 8, 10 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 1 kap. 1 och 10 §§, 3 kap. 1 § och
4 kap. 2 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Kommuner och landsting

Föreslagen lydelse
1 kap.
Kommuner och regioner

1§
Sverige är indelat i kommuSverige är indelat i kommuner och landsting. Varje lands- ner och regioner. Kommuner är
ting omfattar ett län, om inte kommuner på lokal nivå. Regioner är kommuner på regional nivå.
något annat är särskilt beslutat.
Varje region omfattar ett län, om
inte något annat är särskilt beslutat.
2§
Kommuner och landsting
Kommuner och regioner
sköter på demokratins och den sköter på demokratins och den
kommunala självstyrelsens grund kommunala självstyrelsens grund
de angelägenheter som anges i de angelägenheter som anges i
denna lag eller annan författ- denna lag eller annan författning.
ning.
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3§
Bestämmelser om att komBestämmelser om att kommuner och landsting har rätt att muner och regioner har rätt att
ta ut skatt för skötseln av sina ta ut skatt för skötseln av sina
uppgifter och att meddela före- uppgifter och att meddela föreskrifter finns i regeringsformen. skrifter finns i regeringsformen.
4§
Beslutanderätten i kommuBeslutanderätten i kommuner och landsting utövas av valda ner och regioner utövas av valda
församlingar (fullmäktige) som församlingar (fullmäktige) som
utses av röstberättigade med- utses av röstberättigade medlemmar i allmänna val.
lemmar i allmänna val.
Beslut kan också fattas av andra kommunala organ i enlighet
med vad som anges i denna lag eller annan författning.
6§
Medlem av ett landsting är den
Medlem av en region är den
som är medlem av en kommun som är medlem av en kommun
inom landstinget.
inom regionen.
8§
Rösträtt vid val av ledamöter
Rösträtt vid val av ledamöter
och ersättare i landstingsfull- och ersättare i regionfullmäktige
mäktige har den som är röst- har den som är röstberättigad
berättigad vid val av ledamöter vid val av ledamöter och ersättoch ersättare i kommunfullmäk- are i kommunfullmäktige i en
tige i en kommun inom lands- kommun inom regionen.
tinget.
Ändringar i Sveriges indelning Ändringar i Sveriges indelning
i kommuner och landsting
i kommuner och regioner
10 §
Bestämmelser om indelningsBestämmelser om indelningsändringar finns i lagen (1979:411) ändringar finns i lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning om ändringar i Sveriges indelning
i kommuner och regioner.
i kommuner och landsting.
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2 kap.
1§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
själva ha hand om angelägen- själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som heter av allmänt intresse som
har anknytning till kommunens har anknytning till Kommunens
eller landstingets område eller eller regionens område eller deras
deras medlemmar.
medlemmar.
2§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
inte ha hand om sådana ange- inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en lägenheter som enbart staten, en
annan kommun, ett annat lands- annan kommun, en annan region
ting eller någon annan ska ha eller någon annan ska ha hand
hand om.
om.
3§
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
behandla sina medlemmar lika, behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för om det inte finns sakliga skäl för
något annat.
något annat.
4§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
inte fatta beslut med tillbaka- inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för verkande kraft till nackdel för
medlemmarna. Sådana beslut får medlemmarna. Sådana beslut får
dock fattas om det finns syn- dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.
nerliga skäl för det.
5§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
ta ut avgifter för tjänster och ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhanda- nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttig- håller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att heter som de är skyldiga att
tillhandahålla får dock avgifter tillhandahålla får dock avgifter
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endast tas ut om det följer av lag endast tas ut om det följer av lag
eller annan författning.
eller annan författning.
6§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
inte ta ut högre avgifter än som inte ta ut högre avgifter än som
motsvarar kostnaderna för de motsvarar kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som de tjänster eller nyttigheter som de
tillhandahåller.
tillhandahåller.
7§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
driva näringsverksamhet, om den driva näringsverksamhet, om den
drivs utan vinstsyfte och syftar drivs utan vinstsyfte och syftar
till att tillhandahålla allmännyttiga till att tillhandahålla allmännyttiga
anläggningar eller tjänster åt med- anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.
lemmarna.
8§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
genomföra åtgärder för att all- genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kom- mänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.
munen eller regionen.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas
endast om det finns synnerliga skäl för det.
9§
Bestämmelser om kommunBestämmelser om kommunernas och landstingens angelägen- ernas och regionernas angelägenheter finns även i lagen (2009:47) heter finns även i lagen (2009:47)
om vissa kommunala befogen- om vissa kommunala befogenheter och i annan lag eller annan heter och i annan lag eller annan
författning.
författning.
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3 kap.
Kommunernas och
regionernas organisation
och verksamhetsformer

1§
I varje kommun och i varje
I varje kommun och i varje
landsting finns det en beslutande region finns det en beslutande
församling, ett fullmäktige.
församling, ett fullmäktige.
4§
Fullmäktige ska tillsätta de
Fullmäktige ska tillsätta de
nämnder som utöver styrelsen nämnder som utöver styrelsen
behövs för att fullgöra kom- behövs för att fullgöra kommunens eller landstingets upp- munens eller regionens uppgifter
gifter enligt lag eller annan för- enligt lag eller annan författning
fattning och för övrig verksam- och för övrig verksamhet.
het.
6§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
inrätta partssammansatta organ inrätta partssammansatta organ
som inom en nämnds verksam- som inom en nämnds verksamhetsområde ska svara för bered- hetsområde ska svara för beredning, förvaltning och verkställig- ning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som fullmäk- het av de ärenden som fullmäktige har bestämt.
tige har bestämt.
7§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
besluta att en nämnd får uppdra besluta att en nämnd får uppdra
åt ett självförvaltningsorgan åt ett självförvaltningsorgan
under nämnden att helt eller del- under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss an- vis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. läggning eller en viss institution.
8§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
bilda kommunalförbund och läm- bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala na över skötseln av kommunala
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angelägenheter till sådana för- angelägenheter till sådana förbund.
bund.
9§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
besluta att en nämnd ska vara besluta att en nämnd ska vara
gemensam med en annan kom- gemensam med en annan kommun eller en annan region.
mun eller ett annat landsting.
10 §
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
utse revisorer för granskning av utse revisorer för granskning av
den kommunala verksamheten.
den kommunala verksamheten.
11 §
Kommuner och landsting får,
Kommuner och regioner får,
med de begränsningar som fram- med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av går av lag, överlämna skötseln av
kommunala angelägenheter till kommunala angelägenheter till
kommunala bolag, stiftelser och kommunala bolag, stiftelser och
föreningar.
föreningar.
12 §
Kommuner och landsting får,
Kommuner och regioner får,
med de begränsningar som fram- med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av går av lag, överlämna skötseln av
kommunala angelägenheter till kommunala angelägenheter till
privata utförare.
privata utförare.
13 §
Bestämmelser om den kommunala organisationen under krig
eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m.
Bestämmelser om kommunBestämmelser om kommuners och landstings organisation ers och regioners organisation
och befogenheter vid extraordi- och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid finns i nära händelser i fredstid finns i
lagen (2006:544) om kommu- lagen (2006:544) om kommu-
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ners och landstings åtgärder ners och regioners åtgärder inför
inför och vid extraordinära hän- och vid extraordinära händelser i
delser i fredstid och höjd bered- fredstid och höjd beredskap.
skap.
4 kap.
Kommunal- och landstingsråd
Kommunal- och regionråd
2§
Den som inom kommunen
Den som inom kommunen
eller landstinget fullgör ett för- eller regionen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller troendeuppdrag på heltid eller
betydande del av heltid ska ha betydande del av heltid ska ha
benämningen kommunalråd, bor- benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositions- garråd, regionråd, oppositionsråd
råd eller en annan benämning som eller en annan benämning som
fullmäktige bestämmer.
fullmäktige bestämmer.
En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första
sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.
4§
Den som är vald till ledamot
Den som är vald till ledamot
eller ersättare i fullmäktige är inte eller ersättare i fullmäktige är inte
valbar som revisor inom den valbar som revisor inom den
kommunen eller det landstinget.
kommunen eller den regionen.
Den som är redovisningsskylDen som är redovisningsdig till kommunen eller lands- skyldig till kommunen eller retinget är inte valbar som revisor gionen är inte valbar som revisor
för granskning av verksamhet som för granskning av verksamhet som
omfattas av redovisningsskyldig- omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, heten. Detsamma gäller make,
sambo, förälder, barn, syskon eller sambo, förälder, barn, syskon eller
andra närstående till den redo- andra närstående till den redovisningsskyldige.
visningsskyldige.
5§
Den som är vald till revisor
Den som är vald till revisor
är inom den kommunen eller det är inom den kommunen eller den
landstinget inte valbar som
regionen inte valbar som
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1. ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, eller
2. ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses
i 10 kap. 2–6 §§.
18 §
Fullmäktige får besluta att en
Fullmäktige får besluta att en
sådan förtroendevald som anges sådan förtroendevald som anges
i 2 § första stycket för sina upp- i 2 § första stycket för sina uppdrag ska få ekonomiska och andra drag ska få ekonomiska och andra
förmåner som svarar mot de förmåner som svarar mot de
löne- och anställningsvillkor som löne- och anställningsvillkor som
gäller för dem som är anställda gäller för dem som är anställda
hos kommunen eller landstinget. hos kommunen eller regionen.
Fullmäktige får bestämma hur ersättare ska utses för förtroendevalda som beviljas ledighet till följd av bestämmelsen i första
stycket.
23 §
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
verka för att förtroendevalda verka för att förtroendevalda
med funktionsnedsättning kan med funktionsnedsättning kan
delta i handläggningen av ären- delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra den på samma villkor som andra
förtroendevalda.
förtroendevalda.
29 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
ge ekonomiskt bidrag och annat ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kom- stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). munala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i
fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat
om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
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33 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
anställa politiska sekreterare för anställa politiska sekreterare för
att biträda de förtroendevalda i att biträda de förtroendevalda i
det politiska arbetet.
det politiska arbetet.
Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela
landet.
Bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte
tillämpas för politiska sekreterare.
5 kap.
1§
Fullmäktige beslutar i ärenden
Fullmäktige beslutar i ärenden
av principiell beskaffenhet eller av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kom- annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst
munen eller regionen, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommu8. folkomröstning i kommunen eller landstinget,
nen eller regionen, och
och 9. extra val till fullmäktige.
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna
lag eller i andra författningar.
5§
Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige
ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst
1. 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,
2. 31 i kommuner med över
2. 31 i kommuner med över
8 000 röstberättigade och i lands- 8 000 röstberättigade och i regiting med högst 140 000 röst- oner med högst 140 000 röstberättigade,
berättigade,
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3. 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,
4. 51 i kommuner med över
4. 51 i kommuner med över
24 000 röstberättigade och i lands- 24 000 röstberättigade och i regiting med över 140 000 röst- oner med över 140 000 röstberättigade,
berättigade,
5. 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,
6. 71 i landsting med över
6. 71 i regioner med över
200 000 röstberättigade, och
200 000 röstberättigade, och
7. 101 i kommuner med över
7. 101 i kommuner med över
600 000 röstberättigade och i 600 000 röstberättigade och i regilandsting med över 300 000 röst- oner med över 300 000 röstberättigade.
berättigade.
13 §
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde
med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller
landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
Fullmäktiges sammanträden
Fullmäktiges sammanträden
ska tillkännages på kommunens ska tillkännages på kommunens
eller landstingets anslagstavla minst eller regionens anslagstavla minst
en vecka före sammanträdes- en vecka före sammanträdesdagen.
dagen.
38 §
Kommunen har rätt att få
Kommunen har rätt att få
ersättning för de kostnader som ersättning för de kostnader som
föranleds av att ett landsting an- föranleds av att en region anlitar
litar valnämnden.
valnämnden.
41 §
Ordföranden och vice ordförOrdföranden och vice ordföranden i en nämnd, revisorerna anden i en nämnd, revisorerna
och de anställda i kommunen och de anställda i kommunen
eller landstinget är skyldiga att eller regionen är skyldiga att
lämna upplysningar vid fullmäk- lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om full- tiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det mäktige begär det och om det
inte finns något hinder mot det inte finns något hinder mot det
på grund av sekretess.
på grund av sekretess.
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48 §
Den som är redovisningsskylDen som är redovisningsskyldig till kommunen eller lands- dig till kommunen eller regionen
tinget får inte delta i
får inte delta i
1. val av revisor för granskning av verksamhet som omfattas av
redovisningsskyldigheten, eller
2. handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten.
Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller någon
annan närstående till den redovisningsskyldige.
61 §
Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en
nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock
inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Interpellationer bör ställas enInterpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större dast i angelägenheter av större
intresse för kommunen eller intresse för kommunen eller
landstinget.
regionen.
63 §
Fullmäktige får besluta att
Fullmäktige får besluta att
ordföranden i en nämnd får över- ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpella- låta besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd tion till en av fullmäktige utsedd
ledamot i styrelsen för en sådan ledamot i styrelsen för en sådan
juridisk person som avses i juridisk person som avses i
10 kap. 2–6 §§ eller till ordför- 10 kap. 2–6 §§ eller till ordföranden i styrelsen eller annan anden i styrelsen eller annan
nämnd i ett kommunalförbund nämnd i ett kommunalförbund
som kommunen eller landstinget som kommunen eller regionen är
är medlem i.
medlem i.
6 kap.
1§
Styrelsen ska leda och samStyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommu- ordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägen- nens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga heter och ha uppsikt över övriga
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6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.
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nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet
som bedrivs i sådana juridiska
personer som avses i 10 kap. 2–
6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i.

2§
Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan
författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige får besluta
1. att en nämnd ska ha hand
1. att en nämnd ska ha hand
om en eller flera verksamheter i om en eller flera verksamheter i
hela kommunen eller landstinget,
hela kommunen eller regionen,
2. att en nämnd ska ha hand
2. att en nämnd ska ha hand
om en eller flera verksamheter för om en eller flera verksamheter för
en del av kommunen eller lands- en del av kommunen eller regionen,
tinget,
3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera
anläggningar, och
4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.
7§
En nämnd får inte bestämma
En nämnd får inte bestämma
om rättigheter eller skyldigheter om rättigheter eller skyldigheter
för kommunen eller landstinget i för kommunen eller regionen i
ärenden där nämnden företräder ärenden där nämnden företräder
kommunen eller landstinget som kommunen eller regionen som
part.
part.
En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.
11 §
Styrelsen ska följa de frågor
Styrelsen ska följa de frågor
som kan inverka på kommunens som kan inverka på kommunens
eller landstingets utveckling och eller regionens utveckling och
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ekonomiska ställning.
ekonomiska ställning.
Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra
myndigheter göra de framställningar som behövs.
12 §
Styrelsen får från övriga nämnStyrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i der, beredningar och anställda i
kommunen eller landstinget be- kommunen eller regionen begära
gära in de yttranden och upplys- in de yttranden och upplysningningar som behövs för att styrel- ar som behövs för att styrelsen
sen ska kunna fullgöra sina upp- ska kunna fullgöra sina uppgifter.
gifter.
15 §
Styrelsen får själv eller geStyrelsen får själv eller genom ombud företräda kommu- nom ombud företräda kommunen eller landstinget i alla mål nen eller regionen i alla mål och
och ärenden, om inte någon ärenden, om inte någon annan
annan ska göra det på grund av ska göra det på grund av lag eller
lag eller annan författning eller annan författning eller beslut av
beslut av fullmäktige.
fullmäktige.
Detta gäller också mål där
Detta gäller också mål där
någon har begärt laglighetspröv- någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om ning av fullmäktiges beslut, om
inte fullmäktige beslutar att inte fullmäktige beslutar att själv
själv företräda kommunen eller företräda kommunen eller regilandstinget i målet.
onen i målet.
26 §
En nämnd får kalla en ledaEn nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäk- mot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller be- tige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd redning, en revisor, en anställd
hos kommunen eller landstinget hos kommunen eller regionen
eller en särskild sakkunnig att eller en särskild sakkunnig att
närvara vid ett sammanträde med närvara vid ett sammanträde med
nämnden för att lämna upplys- nämnden för att lämna upplysningar.
ningar.
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Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.
31 §
Om ett ärende hos en nämnd
Om ett ärende hos en nämnd
berör ett aktiebolag där kom- berör ett aktiebolag där kommunen eller landstinget äger munen eller regionen äger minst
minst hälften av aktierna eller en hälften av aktierna eller en
stiftelse där kommunen eller stiftelse där kommunen eller
landstinget utser minst hälften regionen utser minst hälften av
av styrelseledamöterna, ska den styrelseledamöterna, ska den
som handlägger ärendet inte an- som handlägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 2 eller 5 ses jävig enligt 28 § 2 eller 5
enbart på grund av att han eller enbart på grund av att han eller
hon är ställföreträdare för bo- hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något laget eller stiftelsen eller på något
annat sätt är knuten dit. Detta annat sätt är knuten dit. Detta
gäller inte när en nämnd hand- gäller inte när en nämnd handlägger ärenden som avser myn- lägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.
dighetsutövning mot enskilda.
Den som handlägger ett ärende hos en nämnd ska inte heller
anses jävig enligt 28 § 5 enbart på grund av att han eller hon tidigare
har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.
7 kap.
3§
Direktören är inte valbar till
Direktören är inte valbar till
förtroendeuppdrag i kommunen, förtroendeuppdrag i kommunen,
landstinget eller kommunalför- regionen eller kommunalförbund
bund som kommunen eller lands- som kommunen eller regionen är
tinget är medlem i.
medlem i.
Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.
5§
En nämnd får uppdra åt en
En nämnd får uppdra åt en
anställd hos kommunen eller anställd hos kommunen eller
landstinget att besluta på nämn- regionen att besluta på nämndens
dens vägnar i ett visst ärende eller vägnar i ett visst ärende eller en

63

Författningsförslag

SOU 2018:10

en viss grupp av ärenden, dock viss grupp av ärenden, dock inte
inte i de fall som avses i 6 kap. i de fall som avses i 6 kap. 38 §.
38 §.
6§
Om en nämnd med stöd av
Om en nämnd med stöd av
5 § uppdrar åt en förvaltnings- 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksam- chef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får hetsområde att fatta beslut, får
nämnden överlåta åt förvalt- nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra ningschefen att i sin tur uppdra
åt en annan anställd inom kom- åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att fatta munen eller regionen att fatta
beslutet.
beslutet.
11 §
Personalföreträdarna utses av
Personalföreträdarna utses av
den eller de lokala arbetstagar- den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen organisationer som kommunen
eller landstinget har kollektiv- eller regionen har kollektivavtal
avtal med.
med.
13 §
Personalföreträdarna har rätt
Personalföreträdarna har rätt
att närvara vid en nämnds be- att närvara vid en nämnds behandling av ärenden som rör handling av ärenden som rör
förhållandet mellan kommunen förhållandet mellan kommunen
eller landstinget som arbetsgiv- eller regionen som arbetsgivare
are och dess anställda.
och dess anställda.
Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får
närvara även vid behandlingen av andra ärenden.
14 §
Personalföreträdarna har inte rätt att närvara vid handläggning av
1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild,
såvida inte ärendet rör en obestämd krets av enskilda,
2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
3. uppsägningar av kollektivavtal,
4. arbetskonflikter,
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5. rättstvister mellan kommu5. rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en nen eller regionen och en arbetsarbetstagarorganisation, eller
tagarorganisation, eller
6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och
tjänster.
20 §
Fullmäktige får inrätta partsFullmäktige får inrätta partssammansatta organ för sådana sammansatta organ för sådana
ärenden som rör förhållandet ärenden som rör förhållandet
mellan kommunen eller lands- mellan kommunen eller regionen
tinget som arbetsgivare och dess som arbetsgivare och dess ananställda eller, i fråga om en ställda eller, i fråga om en
gemensam nämnd, förhållandet gemensam nämnd, förhållandet
mellan de samverkande kommu- mellan de samverkande kommunerna eller landstingen som nerna eller regionerna som
arbetsgivare och deras anställda. arbetsgivare och deras anställda.
Detta gäller dock inte om något Detta gäller dock inte om något
annat följer av lag eller annan annat följer av lag eller annan
författning.
författning.
De partssammansatta organen ska inom en nämnds verksamhetsområde svara för beredning, förvaltning och verkställighet
av de ärenden som fullmäktige har bestämt enligt första stycket.
23 §
Ett partssammansatt organ ska
Ett partssammansatt organ ska
bestå av företrädare för dels kom- bestå av företrädare för dels kommunen eller landstinget, dels de munen eller regionen, dels de anställda.
anställda.
Kommunens eller regionens
Kommunens eller landstingets
företrädare väljs av fullmäktige företrädare väljs av fullmäktige
eller, om fullmäktige bestämmer eller, om fullmäktige bestämmer
det, av en nämnd.
det, av en nämnd.
De anställdas företrädare utDe anställdas företrädare utses av den eller de lokala arbets- ses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kom- tagarorganisationer som kommunen eller landstinget har slutit munen eller regionen har slutit
kollektivavtal med om parts- kollektivavtal med om partssammansatta organ.
sammansatta organ.
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8 kap.
1§
Den som är folkbokförd i
Den som är folkbokförd i
kommunen eller i en kommun kommunen eller i en kommun
inom landstinget får, om full- inom regionen får, om fullmäktige har beslutat det, väcka mäktige har beslutat det, väcka
ärenden i fullmäktige (medbor- ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller garförslag). Detsamma gäller
unionsmedborgare som avses i unionsmedborgare som avses i
1 kap. 5 § andra stycket.
1 kap. 5 § andra stycket.
2§
Ärende om att hålla folkÄrende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i omröstning i en viss fråga får i
fullmäktige väckas av minst tio fullmäktige väckas av minst tio
procent av de röstberättigade procent av de röstberättigade
kommun- eller landstingsmedlem- kommun- eller regionmedlemmarmarna enligt lagen (1994:692) om na enligt lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar kommunala folkomröstningar
(folkinitiativ). Initiativet ska vara (folkinitiativ). Initiativet ska vara
skriftligt, ange den aktuella frågan skriftligt, ange den aktuella frågan
samt innehålla initiativtagarnas samt innehålla initiativtagarnas
egenhändiga namnteckningar, egenhändiga namnteckningar,
uppgifter om när namnteckning- uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, arna gjorts, namnförtydliganden,
personnummer och uppgift om personnummer och uppgift om
deras adresser.
deras adresser.
Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas
med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod
som föregått inlämnandet.
9§
Varje kommun och landsting
Varje kommun och region
ska på sin webbplats ha en an- ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara slagstavla. Anslagstavlan ska vara
lättillgänglig och kunna särskiljas lättillgänglig och kunna särskiljas
från övrigt innehåll på webb- från övrigt innehåll på webbplatsen.
platsen.
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Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska i
i sina lokaler eller på annan plats sina lokaler eller på annan plats
ge allmänheten möjlighet att ta ge allmänheten möjlighet att ta
del av innehållet på anslagstavlan. del av innehållet på anslagstavlan.
10 §
Anslagstavlan ska innehålla
1. tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas
till en nämnd,
4. justerade protokoll i den ut4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller lands- sträckning kommunen eller regitinget bestämmer och det inte onen bestämmer och det inte
strider mot lag eller annan för- strider mot lag eller annan författning, och
fattning, och
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap.
Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden
eller annan information som med stöd av lag eller annan författning
ska meddelas på anslagstavlan.
När en handling, som anslagits med stöd av andra stycket, varit
anslagen under föreskriven tid ska den som begärt åtgärden få ett
bevis om det.
13 §
Kommunala föreskrifter ska
Kommunala föreskrifter ska
kungöras genom att det på kom- kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslags- munens eller regionens anslagstavla tillkännages att protokollet tavla tillkännages att protokollet
för de beslutade föreskrifterna för de beslutade föreskrifterna
har justerats.
har justerats.
Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga
för allmänheten på kommunens
eller landstingets webbplats. De
ska där vara samlade i kommunens eller landstingets författningssamling eller på något annat sätt.

Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för
allmänheten på kommunens eller
regionens webbplats. De ska där
vara samlade i kommunens eller
regionens författningssamling eller
på något annat sätt. Innehållet i
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Innehållet i samlingen ska framgå samlingen ska framgå av ett reav ett register eller någon annan gister eller någon annan förteckförteckning på webbplatsen.
ning på webbplatsen.
Första och andra styckena gäller inte om
1. det i lag eller annan författning anges att föreskrifterna ska
kungöras eller göras tillgängliga på något annat sätt, eller
2. föreskrifterna på grund av sekretess inte får lämnas ut till var
och en.
14 §
Styrelsens förslag till budget
Styrelsens förslag till budget
ska hållas tillgängligt för allmän- ska hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens eller lands- heten på kommunens eller regitingets webbplats från och med onens webbplats från och med
tillkännagivandet av det samman- tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då budge- träde med fullmäktige då budgeten ska fastställas.
ten ska fastställas.
15 §
Årsredovisningen ska hållas
Årsredovisningen ska hållas
tillgänglig för allmänheten på tillgänglig för allmänheten på
kommunens eller landstingets kommunens eller regionens webbwebbplats från och med tillkän- plats från och med tillkännanagivandet av det sammanträde givandet av det sammanträde med
med fullmäktige då årsredovis- fullmäktige då årsredovisningen
ska godkännas.
ningen ska godkännas.
17 §
Bestämmelser om allmänhetBestämmelser om allmänhetens insyn i verksamhet som ens insyn i verksamhet som
genom avtal lämnas över från en genom avtal lämnas över från en
kommun, ett landsting eller ett kommun, en region eller ett helhelägt kommunalt bolag till en ägt kommunalt bolag till en privat
privat utförare finns i 10 kap. 3 utförare finns i 10 kap. 3 och
och 9 §§.
9 §§.
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9 kap.
2§
Om inget annat anges eller
Om inget annat anges eller
följer av bestämmelserna om följer av bestämmelserna om
kommuner och landsting i denna kommuner och regioner i denna
lag, tillämpas dessa även för kom- lag, tillämpas dessa även för kommunalförbund.
munalförbund.
När ett kommunalförbund har
När ett kommunalförbund har
hand om en angelägenhet som hand om en angelägenhet som
det finns bestämmelser om i en det finns bestämmelser om i en
särskild författning, ska den för- särskild författning, ska den författningens bestämmelser om fattningens bestämmelser om
kommuner eller landsting tilläm- kommuner eller regioner tillämpas för förbundet.
pas för förbundet.
Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser
om kommunalförbund för ett visst ändamål, ska de tillämpas i stället
för bestämmelserna i denna lag.
15 §
Revisorer i ett kommunalRevisorer i ett kommunalförbund är skyldiga att på be- förbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de gäran lämna upplysningar till de
förtroendevalda revisorerna i förtroendevalda revisorerna i
varje kommun eller landsting som varje kommun eller region som
är medlem i kommunalförbun- är medlem i kommunalförbundet. Skyldigheten gäller upplys- det. Skyldigheten gäller upplysningar om
ningar om
1. kommunalförbundets angelägenheter, och
2. sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 10 kap. 2–6 §§ lämnat över skötseln av en kommunal
angelägenhet.
19 §
Fullmäktige får besluta att en
Fullmäktige får besluta att en
nämnd ska vara gemensam med nämnd ska vara gemensam med
en annan kommun eller ett annat en annan kommun eller en annan
landsting.
region.
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20 §
En gemensam nämnd tillsätts
En gemensam nämnd tillsätts
i någon av de samverkande kom- i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen och in- munerna eller regionerna och ingår i denna kommuns eller detta går i denna kommuns eller denna
landstings organisation.
regions organisation.
21 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
genom en gemensam nämnd full- genom en gemensam nämnd fullgöra uppgifter enligt 3 kap. 4 §.
göra uppgifter enligt 3 kap. 4 §.
En gemensam nämnd får
En gemensam nämnd får
fullgöra uppgifter för vilka det fullgöra uppgifter för vilka det
enligt lag eller annan författning enligt lag eller annan författning
ska finnas en eller flera nämnder ska finnas en eller flera nämnder
i varje kommun eller landsting. i varje kommun eller region. UppUppgifter som kommun- eller gifter som kommun- eller regionlandstingsstyrelsen har vid höjd styrelsen har vid höjd beredskap
beredskap enligt lagen (2006:544) enligt lagen (2006:544) om komom kommuners och landstings muners och regioners åtgärder
åtgärder inför och vid extraordi- inför och vid extraordinära hännära händelser i fredstid och delser i fredstid och höjd beredhöjd beredskap får dock inte full- skap får dock inte fullgöras av en
göras av en gemensam nämnd.
gemensam nämnd.
22 §
En gemensam nämnds uppEn gemensam nämnds uppgifter ska närmare preciseras i gifter ska närmare preciseras i
en överenskommelse mellan de en överenskommelse mellan de
berörda kommunerna och lands- berörda kommunerna och regitingen.
onerna.
24 §
Ledamöter och ersättare väljs
Ledamöter och ersättare väljs
av fullmäktige i de samverkande av fullmäktige i de samverkande
kommunerna och landstingen. kommunerna och regionerna.
Var och en av de samverkande Var och en av de samverkande
kommunerna och landstingen ska kommunerna och regionerna ska
vara representerade i den ge- vara representerade i den ge-
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mensamma nämnden med minst
en ledamot och en ersättare.
Antalet ersättare ska vara lika
många som antalet ledamöter.

25 §
Förtroendevalda i en gemenFörtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersätt- sam nämnd har rätt till ersättning av den kommun eller det ning av den kommun eller den
landsting som har valt dem.
region som har valt dem.
26 §
Budgeten upprättas av den
Budgeten upprättas av den
kommun eller det landsting som kommun eller den region som
har tillsatt nämnden. Budgeten har tillsatt nämnden. Budgeten
ska upprättas efter samråd med ska upprättas efter samråd med
de övriga samverkande kommu- de övriga samverkande kommunerna och landstingen.
nerna och regionerna.
27 §
Fullmäktige i en kommun
Fullmäktige i en kommun
eller ett landsting som bildat en eller en region som bildat en
gemensam nämnd har rätt att gemensam nämnd har rätt att
begära upplysningar från nämn- begära upplysningar från nämnden. Ordföranden och vice ord- den. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de föranden i nämnden samt de
anställda i de samverkande kom- anställda i de samverkande kommunerna och landstingen är skyl- munerna och regionerna är skyldiga att lämna upplysningar vid diga att lämna upplysningar vid
fullmäktiges sammanträden, om fullmäktiges sammanträden, om
det inte finns något hinder mot det inte finns något hinder mot
det på grund av sekretess.
det på grund av sekretess.
28 §
Företrädare för anställda i
Företrädare för anställda i
kommuner eller landsting som kommuner eller regioner som
samverkar i en gemensam nämnd samverkar i en gemensam nämnd
får i den omfattning som anges i får i den omfattning som anges i
7 kap. 13–16 §§ närvara vid sam- 7 kap. 13–16 §§ närvara vid sam-
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manträden med den gemensam- manträden med den gemensamma nämnden.
ma nämnden.
29 §
Ledamöter i fullmäktige i
Ledamöter i fullmäktige i
kommuner eller landsting som kommuner eller regioner som
bildat en gemensam nämnd får bildat en gemensam nämnd får
ställa interpellationer om nämn- ställa interpellationer om nämndens handläggning. För att dens handläggning. För att
hämta in upplysningar får leda- hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Interpella- möterna ställa frågor. Interpellationer och frågor ska riktas till tioner och frågor ska riktas till
nämndens ordförande.
nämndens ordförande.
30 §
En gemensam nämnd får, utEn gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, över vad som anges i 7 kap. 5 §,
även under samma förutsättning- även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon ar uppdra åt en anställd i någon
av de samverkande kommunerna av de samverkande kommunerna
eller landstingen att besluta på eller regionerna att besluta på
nämndens vägnar.
nämndens vägnar.
31 §
Om en gemensam nämnd med
Om en gemensam nämnd
stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt
förvaltningschef inom nämndens en förvaltningschef inom nämnverksamhetsområde att fatta be- dens verksamhetsområde att fatta
slut, får nämnden överlåta åt beslut, får nämnden överlåta åt
förvaltningschefen att i sin tur förvaltningschefen att i sin tur
uppdra åt en annan anställd inom uppdra åt en annan anställd inom
kommunen eller landstinget eller kommunen eller regionen eller i
i någon av de samverkande kom- någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att fatta munerna eller regionerna att fatta
beslutet.
beslutet.
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32 §
Justeringen av en gemensam
Justeringen av en gemensam
nämnds protokoll ska tillkänna- nämnds protokoll ska tillkännages på var och en av de samverk- ges på var och en av de samverkande kommunernas och lands- ande kommunernas och regionertingens anslagstavlor.
nas anslagstavlor.
33 §
Reglementet för en gemensam
Reglementet för en gemensam
nämnd ska antas av fullmäktige i nämnd ska antas av fullmäktige i
var och en av de samverkande var och en av de samverkande
kommunerna eller regionerna.
kommunerna eller landstingen.
34 §
En gemensam nämnd ska
En gemensam nämnd ska
granskas av revisorerna i var och granskas av revisorerna i var och
en av de samverkande kommu- en av de samverkande kommunerna eller landstingen.
nerna eller regionerna.
35 §
Fråga om ansvarsfrihet och
Fråga om ansvarsfrihet och
om anmärkning för en gemensam om anmärkning för en gemensam
nämnd ska prövas av fullmäktige nämnd ska prövas av fullmäktige
i var och en av de samverkande i var och en av de samverkande
kommunerna eller landstingen.
kommunerna eller regionerna.
10 kap.
1§
Fullmäktige i kommuner eller
Fullmäktige i kommuner eller
landsting får, om det inte i lag regioner får, om det inte i lag
eller annan författning anges att eller annan författning anges att
angelägenheten ska bedrivas av angelägenheten ska bedrivas av
en kommunal nämnd, besluta att en kommunal nämnd, besluta att
lämna över skötseln av en kom- lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juri- munal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild in- disk person eller en enskild individ.
divid.
Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning,
får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.
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2§
Med ett helägt kommunalt
Med ett helägt kommunalt
bolag avses ett aktiebolag där bolag avses ett aktiebolag där
kommunen eller landstinget direkt kommunen eller regionen direkt
eller indirekt innehar samtliga eller indirekt innehar samtliga
aktier.
aktier.
Med ett delägt kommunalt
Med ett delägt kommunalt
bolag avses ett aktiebolag eller bolag avses ett aktiebolag eller
handelsbolag där kommunen eller handelsbolag där kommunen eller
landstinget bestämmer tillsam- regionen bestämmer tillsammans
med någon annan.
mans med någon annan.
3§
Om en kommun eller en
Om en kommun eller ett
landsting med stöd av 1 § lämnar region med stöd av 1 § lämnar
över skötseln av en kommunal över skötseln av en kommunal
angelägenhet till ett helägt kom- angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige
munalt bolag, ska fullmäktige
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten
anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som
genom avtal lämnas över till privata utförare.
6§
Det som anges i 3 § 1–4 och
Det som anges i 3 § 1–4 och
6 gäller också när kommunen en- 6 gäller också när kommunen ensam eller landstinget ensamt bild- sam eller regionen ensam bildar
ar en stiftelse för en kommunal en stiftelse för en kommunal
angelägenhet. Fullmäktige ska angelägenhet. Fullmäktige ska
även utse minst en revisor i en även utse minst en revisor i en
sådan stiftelse. Till revisor i sådan stiftelse. Till revisor i
stiftelsen ska fullmäktige utse stiftelsen ska fullmäktige utse
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någon av de revisorer som valts någon av de revisorer som valts
enligt 12 kap. 4 §.
enligt 12 kap. 4 §.
Det som anges i 4 § gäller
Det som anges i 4 § gäller
också en förening där kommu- också en förening där kommunen
nen eller landstinget bestämmer eller regionen bestämmer tillsamtillsammans med någon annan mans med någon annan och en
och en stiftelse som kommunen stiftelse som kommunen eller
eller landstinget bildar tillsam- regionen bildar tillsammans med
mans med någon annan för en någon annan för en kommunal
kommunal angelägenhet.
angelägenhet.
Det som anges i 3 § om bolagsordningen ska vid tillämpningen
av första och andra styckena i stället avse stadgarna i en förening
och stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden i en stiftelse.
8§
När skötseln av en kommunal
När skötseln av en kommunal
angelägenhet genom avtal har angelägenhet genom avtal har
lämnats över till en privat utför- lämnats över till en privat utförare, ska kommunen eller lands- are, ska kommunen eller regionen
tinget kontrollera och följa upp kontrollera och följa upp verkverksamheten.
samheten.
9§
Om en kommun eller ett
Om en kommun eller en
landsting sluter avtal med en pri- region sluter avtal med en privat
vat utförare, ska kommunen utförare, ska kommunen eller
eller landstinget genom avtalet till- regionen genom avtalet tillförförsäkra sig information som gör säkra sig information som gör
det möjligt att ge allmänheten det möjligt att ge allmänheten
insyn i den verksamhet som läm- insyn i den verksamhet som lämnas över.
nas över.
11 kap.
1§
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
ha en god ekonomisk hushåll- ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i så- ning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs dan verksamhet som bedrivs
genom sådana juridiska personer genom sådana juridiska personer
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som avses i 10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller
regionen. Om kommunen eller
regionen har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i
14 §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.

2§
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
förvalta sina medel på ett sådant förvalta sina medel på ett sådant
sätt att krav på god avkastning sätt att krav på god avkastning
och betryggande säkerhet kan och betryggande säkerhet kan
tillgodoses.
tillgodoses.
5§
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
varje år upprätta en budget för varje år upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår).
nästa kalenderår (budgetår).
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Undantag från andra stycket får göras
1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk enligt 14 §, eller
2. om det finns synnerliga skäl.
8§
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads
utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.
Om det finns särskilda skäl
för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så
fall ska styrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt
eller landstingsskatt som ingår i
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den preliminära inkomstskatten preliminära inkomstskatten under
det följande året.
under det följande året.
Lydelse enligt lagrådsremissen
En ändamålsenlig kommunal
bokföring och redovisning

Föreslagen lydelse

14 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
till en resultatutjämningsreserv till en resultatutjämningsreserv
reservera medel som får använ- reservera medel som får användas för att utjämna intäkter över das för att utjämna intäkter över
en konjunkturcykel.
en konjunkturcykel.
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:000)
om kommunal bokföring och redovisning, som överstiger
1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller
2. två procent av summan av
2. två procent av summan av
skatteintäkter samt generella skatteintäkter samt generella
statsbidrag och kommunalekono- statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen misk utjämning, om kommunen
eller landstinget har ett negativt eller regionen har ett negativt
eget kapital, inklusive ansvars- eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsför- förbindelsen för pensionsförpliktelser.
pliktelser.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
inte upplåta panträtt i sin egen- inte upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för en fordran. dom till säkerhet för en fordran.
Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret
för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.
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12 kap.
3§
Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än
1. när handläggningen av så1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommu- dana ärenden har vållat kommunen eller landstinget ekonomisk nen eller regionen ekonomisk
förlust,
förlust,
2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade och socialtjänstlagen (2001:453),
3. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar, eller
4. när granskningen sker från allmänna synpunkter.
12 §
Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med
redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten
under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen.
Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551)
som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § ska också
bifogas revisionsberättelsen.
13 kap.
1§
Varje medlem av en kommun
Varje medlem av en kommun
eller ett landsting har rätt att få eller en region har rätt att få laglagligheten av kommunens eller ligheten av kommunens eller
landstingets beslut prövad genom regionens beslut prövad genom
att överklaga beslutet till för- att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
valtningsrätten.
Lagligheten av en gemensam
Lagligheten av en gemensam
nämnds beslut får överklagas på nämnds beslut får överklagas på
samma sätt av varje medlem av samma sätt av varje medlem av
de samverkande kommunerna de samverkande kommunerna
och landstingen.
och regionerna.
Lagligheten av ett kommunalLagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas förbunds beslut får överklagas
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på samma sätt av varje medlem
av de kommuner eller regioner
som ingår i kommunalförbundet
samt av förbundsmedlemmarna.

5§
Överklagandet ska ha kommit
Överklagandet ska ha kommit
in till förvaltningsrätten inom in till förvaltningsrätten inom
tre veckor från den dag då det tre veckor från den dag då det
tillkännagavs på kommunens, tillkännagavs på kommunens,
landstingets eller kommunalför- regionens eller kommunalförbundets anslagstavla att proto- bundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. kollet över beslutet justerats.
Tiden för överklagande av en Tiden för överklagande av en
gemensam nämnds beslut räk- gemensam nämnds beslut räknas från det att tillkännagivan- nas från det att tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i det skett på anslagstavlorna i
samtliga samverkande kommuner samtliga samverkande kommuner
och regioner.
och landsting.
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut.
6§
Om överklagandet före överOm överklagandet före överklagandetidens utgång har kom- klagandetidens utgång har kommit in till kommunen, lands- mit in till kommunen, regionen
tinget eller kommunalförbundet eller kommunalförbundet i stället
i stället för till förvaltnings- för till förvaltningsrätten, ska
rätten, ska överklagandet ändå överklagandet ändå prövas. Detprövas. Detsamma gäller när samma gäller när överklagandet
överklagandet av en gemensam av en gemensam nämnds beslut
nämnds beslut kommit in till kommit in till någon av de samnågon av de samverkande kom- verkande kommunerna eller regimunerna eller landstingen.
onerna.
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8§
Ett överklagat beslut ska upphävas, om
1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte
2. beslutet rör något som inte
är en angelägenhet för kommu- är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
nen eller regionen,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra
det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra
och tredje styckena samt 12 och 13 §§ och beslut om att använda
medel från en resultatutjämningsreserv enligt 14 §.
Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något
annat beslut.
10 §
Vid tillämpningen av förvaltVid tillämpningen av förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ningsprocesslagen (1971:291) ska
kommunen, landstinget, den ge- kommunen, regionen, den gemensamma nämnden eller kom- mensamma nämnden eller kommunalförbundet anses som part. munalförbundet anses som part.
13 §
Om förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden emot, får endast klaganden överklaga beslutet.
Om förvaltningsrätten eller
Om förvaltningsrätten eller
kammarrätten har upphävt ett be- kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verk- slut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut över- ställs, får domstolens beslut överklagas av kommunen eller lands- klagas av kommunen eller regitinget och av deras medlemmar.
onen och av deras medlemmar.
Om förvaltningsrätten eller
Om förvaltningsrätten eller
kammarrätten har upphävt ett kammarrätten har upphävt ett
beslut av ett kommunalförbund beslut av ett kommunalförbund
eller en gemensam nämnd eller eller en gemensam nämnd eller
förbjudit att det verkställs, får förbjudit att det verkställs, får
domstolens beslut överklagas av domstolens beslut överklagas av
förbundet eller av nämnden, lik- förbundet eller av nämnden, liksom av varje kommun och lands- som av varje kommun och region
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ting som är medlem i förbundet som är medlem i förbundet eller
eller samverkar i nämnden och av samverkar i nämnden och av
deras medlemmar.
deras medlemmar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
förordning om vissa förvaltningsmyndigheters
regionala indelning

Härigenom föreskrivs följande.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om myndighetsgemensam regional indelning för vissa förvaltningsmyndigheter.
2 § De förvaltningsmyndigheter under regeringen som anges i bilagan till denna förordning ska ha en regional indelning. Indelningen ska omfatta följande län.
1. Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, och Västernorrlands län.
2. Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands,
Västmanlands och Örebro län.
3. Gotlands och Stockholms län.
4. Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.
5. Hallands och Västra Götalands län.
6. Blekinge, Kronobergs och Skåne län.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
Bilaga
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (för handläggning på
regional nivå av ärenden som avser det nationella socialfondsprogrammet)
7. Säkerhetspolisen
8. Tillväxtverket (för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen på regional nivå)
9. Trafikverket
10. Åklagarmyndigheten
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:907) med instruktion för Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige

Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (2007:907) med
instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §29
För handläggning på regional
För handläggning på regional
nivå av ärenden som avser det nivå av ärenden som avser det
nationella socialfondsprogram- nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2014– met ska Svenska ESF-rådet ha en
2020 ska det inom myndigheten regional indelning som ska följa
finnas regionala enheter i Luleå, förordningen (xxxx:xx) om vissa
Östersund,
Gävle,
Örebro, förvaltningsmyndigheters regionaJönköping, Stockholm, Göteborg la indelning.
och Malmö.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

29

Senaste lydelse 2014:1442.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:996) med instruktion för
Migrationsverket

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket ska införas en ny paragraf, 5 a §,
och närmast före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Organisation
5a§
Migrationsverket ska ha en
regional indelning som ska följa
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters
regionala indelning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1030) med instruktion för
Arbetsförmedlingen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:1030) med
instruktion för Arbetsförmedlingen
dels att 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §
Arbetsförmedlingen ska särArbetsförmedlingen ska särskilt samverka med Försäkrings- skilt samverka med Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och kassan, Arbetsmiljöverket och
Socialstyrelsen i syfte att uppnå Socialstyrelsen i syfte att uppnå
en effektivare användning av till- en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabili- gängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Arbetsförmed- teringsområdet. Arbetsförmedlingen ska i samma syfte sam- lingen ska i samma syfte samverka med Försäkringskassan, verka med Försäkringskassan,
kommun och landsting enligt kommun och region enligt lagen
lagen (2003:1210) om finansiell (2003:1210) om finansiell samsamordning av rehabiliterings- ordning av rehabiliteringsinsatser.
insatser.
20 a §
Arbetsförmedlingen ska ha en
regional indelning som ska följa
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters
regionala indelning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om
14 § och i övrigt den 1 januari 2021.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1172) med instruktion för
Kriminalvården

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2007:1172) med
instruktion för Kriminalvården ska införas en ny paragraf, 9 §, och
närmast före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Organisation
9§
Kriminalvården ska ha en
regional indelning som ska följa
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters
regionala indelning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1266) med instruktion för
Försvarsmakten

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten
dels att 16 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
13 a §
Försvarsmakten ska ha en regional indelning som ska följa förordningen (xxxx:xx) om vissa förvaltningsmyndigheters regionala
indelning.

16 §
Försvarsmakten bestämmer
Försvarsmakten bestämmer
vilka organisationsenheter som vilka organisationsenheter som
ska samverka med länsstyrelser, ska samverka med länsstyrelser,
kommuner, landsting och andra kommuner, regioner och andra
samhällsorgan för att åstadkom- samhällsorgan för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ma dels en enhetlig inriktning och
ledning av totalförsvarets olika ledning av totalförsvarets olika
delar, dels en samordnad använd- delar, dels en samordnad användning av militära och civila resur- ning av militära och civila resurser. Försvarsmakten bestämmer ser. Försvarsmakten bestämmer
inom sitt ansvarsområde också inom sitt ansvarsområde också
hur stöd och utbildning av hem- hur stöd och utbildning av hemvärn och frivilliga försvarsorga- värn och frivilliga försvarsorganisationer ska organiseras.
nisationer ska organiseras.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om
16 § och i övrigt den 1 januari 2021.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Härigenom föreskrivs att 15 § förordningen (2009:145) med
instruktion för Tillväxtverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §30
För förvaltning av de regionala
För förvaltning av de regionala
strukturfondsprogrammen på re- strukturfondsprogrammen på regional nivå ska tjänstemän vara gional nivå ska Tillväxtverket ha
stationerade i Luleå, Östersund, en regional indelning som ska följa
Gävle,
Örebro,
Jönköping, förordningen (xxxx:xx) om vissa
Stockholm, Göteborg och Malmö. förvaltningsmyndigheters regionala
Verksamheten ska organiseras i indelning. Verksamheten ska
enlighet med Europeiska union- organiseras i enlighet med Euroens regelverk för strukturfonder peiska unionens regelverk för
och godkända programdoku- strukturfonder och godkända
programdokument.
ment.
I övrigt bestämmer Tillväxtverket sin egen organisation.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

30

Senaste lydelse 2014:1540.
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Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2010:185) med instruktion för Trafikverket

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §
Trafikverket ska ha en regional
Trafikverket ska ha en regional
organisation och får ha det antal indelning som ska följa förordregioner som verket bestämmer. En ningen (xxxx:xx) om vissa förvaltregion ska omfatta ett eller flera ningsmyndigheters regionala inlän.
delning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:1102) med instruktion för
Polismyndigheten

Härigenom föreskrivs att 36 § förordningen (2014:1102) med
instruktion för Polismyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

36 §
Polismyndigheten ska delas
Polismyndigheten ska ha en
regional indelning som ska följa
in i polisregioner.
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters regionala
indelning
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Författningsförslag

Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:1103) med instruktion för
Säkerhetspolisen

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2014:1103) med
instruktion för Säkerhetspolisen ska införas en ny paragraf, 20 a §,
och närmast före 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Organisation
20 a §
Säkerhetspolisen ska ha en
regional indelning som ska följa
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters
regionala indelning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:743) med instruktion för
Åklagarmyndigheten

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2015:743) med
instruktion för Åklagarmyndigheten ska införas en ny paragraf,
17 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
17 a §
Åklagarmyndigheten ska ha en
regional indelning som ska följa
förordningen (xxxx:xx) om vissa
förvaltningsmyndigheters
regionala indelning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Uppdrag och arbete

Direktiven
I det direktiv som beslutades av regeringen den 2 juli 2015
(dir. 2015:77) angavs att vi skulle föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebar att Sverige skulle delas in i väsentligt färre
län och landsting.
Den 30 juni 2016 överlämnade vi delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48), i vilket vi föreslog att tre nya län
skulle bildas fr.o.m. 2018 och att motsvarande landsting skulle bildas
fr.o.m. 2019. Delbetänkandet remitterades till ett stort antal remissinstanser. Regeringen meddelade dock att den inte avsåg fortsätta
bereda förslagen i delbetänkandet.
Den 22 juni 2017 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv
(dir. 2017:72). I dessa angavs att uppdraget att dela in Sverige i
väsentligt färre län och landsting och tillhörande deluppdrag skulle
utgå. Vårt uppdrag i fråga om statliga myndigheters regionala indelning förtydligades. I tilläggsdirektiven angavs att vi ska föreslå
en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för
vilka en geografisk samordning är relevant för staten som helhet
samt för kommuner och landsting. Vi behöll uppdraget i fråga om
beteckningen för kommuner på regional nivå. Vidare fick vi i uppdrag att föreslå en reglering i lagen (1979:411) om ändringar i
Sveriges indelning i kommuner och landsting (indelningslagen) om
vilken hänsyn som ska tas till berörda landstings och kommuners
samt befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen.
När det gäller det regionala utvecklingsansvaret behöll vi uppdraget
rörande finansiering av förvaltningsutgifter. Vi fick också i uppdrag
att kartlägga landstingens samverkan och redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkan.
Utredningstiden förlängdes till den 28 februari 2018.
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Vårt arbetssätt
Vårt arbete fram till överlämnandet av delbetänkandet finns beskrivet
under motsvarande rubrik i det betänkandet. Här beskrivs i korthet
vårt arbete med anledning av tilläggsdirektiven. Vi har bedrivit
arbetet i dialog med berörda myndigheter. Vi har träffat dessa vid
flera tillfällen såväl i grupp som enskilt. Vi har även träffat ett antal
andra myndigheter än de vi föreslår ska ha en gemensam indelning.
När det gäller landstingens samverkan och frågan om beteckning
på kommuner på regional nivå har samtliga landsting fått besvara
en enkät. Vi har också haft ett löpande samråd med Sveriges Kommuner och Landsting i dessa frågor. Vi har träffat representanter
för samtliga landsting och berättat om vårt arbete.
Vi har skickat ett antal skriftliga frågor till samtliga länsstyrelser,
besökt tre av dem och deltagit vid ett av landshövdingarnas möten.
Vidare har vi träffat företrädare för flera intresseorganisationer
för att ta del av deras synpunkter gällande vårt uppdrag och arbete.
Vi har även träffat, och inhämtat synpunkter från, ett antal
andra utredningar som arbetar med frågor som berör vårt uppdrag.
När det gäller uppdraget om landstingens, kommunernas och
befolkningens synpunkter vid indelningsändringar har vi haft hjälp
av en särskild referensgrupp. Denna har bestått av Ann-Cathrine
Jungar, docent vid Södertörns högskola, Lena Marcusson, seniorprofessor emerita vid Uppsala Universitet, Bo Per Larsson, analytiker, David Karlsson, docent vid Förvaltningshögskolan i Göteborg
och Daniel Lindvall, huvudsekreterare.
Kapitel 7 har utarbetats med hjälp av Mats Kryhl, senior utredare
vid Länsstyrelsen i Skåne län.
Betänkandets disposition
I volym 1 har vi samlat de författningsförslag som innebär en materiell ändring samt samtliga texter och författningskommentar.
I volym 2 finns de författningsförslag som är följdändringar med
anledning av att vi föreslår en ny beteckning på landstingen.
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3.1

Förvaltningspolitisk bakgrund

3.1.1

Mål för förvaltningspolitiken

I mars år 2010 överlämnade regeringen propositionen Offentlig
förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt till riksdagen
(prop. 2009/10:175). I propositionen föreslog regeringen bland annat
ett nytt mål för förvaltningspolitiken:
En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och
effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som
därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

Sedan år 2010 har såväl tidigare som nuvarande regering hänvisat
till detta mål i budgetpropositioner. I propositionen framhåller
regeringen bland annat att den statliga samordningen och samverkan på regional nivå bör förbättras. Utvecklingen av s.k. enmyndigheter och ändrad regional ansvarsfördelning mellan staten
och den kommunala nivån innebär ett fortsatt behov av att staten
på ett samlat sätt kan samverka med den kommunala nivån. Betydelsen av att myndigheter och kommuner kan samverka växer då
allt fler av samhällets utmaningar inte kan hanteras av enskilda
aktörer. Regeringen hänvisar i propositionen till Ansvarskommitténs bedömning i betänkandet Hållbar samhällsorganisation med
utvecklingskraft (SOU 2007:10) om behovet av att återsamla staten
på såväl nationell som regional nivå.
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Förvaltningspolitiska förändringar av särskild betydelse
för staten på regional nivå

Några förvaltningspolitiska tankar och förändringar har under senare
decennier varit särskilt betydelsefulla för den statliga förvaltningen
på regional nivå.
Under 1980-talets andra hälft växte idén om en samordnad länsförvaltning fram. Den byggde på tanken att länsstyrelsen skulle vara
den ledande regionalpolitiska aktören i länet och samordna planeringen inom olika sakområden med betydelse för den regionala
utvecklingen. Reformen innebar bland annat att vissa länsnämnder
avskaffades och deras respektive förvaltning inordnades i länsstyrelserna.
I den förvaltningspolitiska propositionen (prop. 2009/10:175) slog
regeringen fast att principen om den samordnande länsförvaltningen ligger fast och innebär att regional statlig verksamhet ska inordnas
i länsstyrelserna i de fall det är lämpligt och att länsstyrelserna ska
utgöra statens primära kontaktlänk gentemot kommunerna. I propositionen sägs att länsstyrelserna erbjuder en unik möjlighet till
statlig samverkan och samordning på regional nivå, en möjlighet
som regeringen emellertid ansåg borde utnyttjas bättre.
En central utgångspunkt i den förvaltningspolitiska propositionen är att förvaltningen ska bedrivas rättssäkert och effektivt
och att myndigheterna ska ha en likvärdig service och tillgänglighet
för alla medborgare och företag. En strategi för att uppnå detta har
varit den s.k. enmyndighetsreformen, som kan beskrivas som en av
de större förvaltningspolitiska reformerna under de senaste decennierna, inte minst när det gäller statens regionala organisation.
Enmyndighetsreformen har inneburit att regeringen och riksdagen beslutat att ombilda lokala och regionala fristående myndigheter och den centrala myndigheten inom samma verksamhetsområde till sammanhållna så kallade enmyndigheter. Sedan 1994
har 13 sådana myndigheter bildats. Exempel på myndigheter som
ombildats till enmyndigheter är Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten,
Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket och Polismyndigheten.
Ytterligare en viktig förändring gäller ansvaret för regional
utveckling och tillväxt. Under senare hälften av 90-talet inleddes en
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Kalmar,
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Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. Omfattningen av försöksverksamheten varierade något mellan länen, men gemensamt
för samtliga fyra län var att ett regionalt självstyrelseorgan övertog
det regionala utvecklingsansvaret från främst länsstyrelsen, ett
ansvar som enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning omfattade:
•
•
•
•

regional utvecklingsplanering,
användning av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel,
planering av och beslut om regional transportplan, samt
beslut om fördelning av statsbidrag till regionala kulturinstitutioner (utom i Västra Götalands län, där detta ej ingick i försöksverksamheten).

Med tiden har huvuddelen av det som ingick i försöksverksamheten
permanentats och allt fler landsting och kommunala samverkansorgan har sedan dess övertagit ungefär motsvarande regionala utvecklingsansvar. I departementspromemorian Ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar (Ds 2017:61) föreslås att lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar
samtliga län. Från 1 januari 2019 är det således sannolikt att det är
landsting som har det regionala utvecklingsansvaret i samtliga län,
med undantag för Gotlands län där Gotlands kommun har motsvarande ansvar.
Även EU-medlemskapet har påverkat formerna för det regionala
tillväxtarbetet. Det gäller exempelvis den verksamhet som sker inom
ramen för EU:s strukturfonder.
Ytterligare en förändring av regional betydelse är införandet av
den så kallade kultursamverkansmodellen. Den inrättades 2011 för
att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer i kulturpolitiken.
Tidigare hade staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som
var berättigade till statligt stöd. Kultursamverkansmodellen innebär
i stället att varje landsting får en samlad summa statliga medel att
fördela till regional kulturverksamhet i respektive län. En förutsättning för att få fördela sådana medel är att en regional kulturplan har
upprättats av landstinget och att kulturplanen överensstämmer med
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet. Denna kulturplan arbetas fram i dialog
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med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare i länet. Landsting
som ingår i modellen beslutar, i samverkan med länets kommuner
och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet. Sedan år 2013 är samtliga län, utom Stockholms län,
med i kultursamverkansmodellen.
3.1.3

Tidigare utredningar angående staten regionalt

Sedan mitten av förra seklet har länsindelningen samt ansvars- och
uppgiftsfördelning mellan såväl den nationella och den regionala
nivån som mellan staten och det kommunala självstyret utretts och
diskuterats. I detta avsnitt sammanfattas huvuddragen i tre av dessa
utredningar när det gäller frågan om staten på regional nivå, myndigheters regionala organisation och behovet av samordning.
Ansvarskommittén
Ansvarskommittén pekade i sitt slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) på problem med
en fragmentiserad stat, avsaknad av territoriella perspektiv för att
balansera de sektoriella och framhöll behovet av att ”återsamla
staten”. Myndigheternas organisationer har enligt utredningen utformats utifrån skilda krav och verksamhetsspecifika förutsättningar. Det har inneburit en nödvändig sektorisering och effektivisering av statlig verksamhet, men också att statens organisation på
regional nivå i viss utsträckning blivit svår att överblicka.
Ansvarskommittén föreslog ett antal kriterier som borde ligga
till grund för en ny länsindelning och bedömde att dessa borde resultera i sex till nio län och regionkommuner. Kommittén bedömde
att en mer gemensam geografi inom staten, där statliga myndigheter
som princip skulle följa den nya länsindelningen, skulle innebära att
den statliga verksamheten kunde fungera mer effektivt och bli mer
samordnad och handlingskraftig på regional nivå. Detta fick stöd i
remissvaren. De flesta av de tillfrågade statliga myndigheterna,
kommunerna och landstingen var positiva till förslaget om en gemensam geografi för staten. De statliga myndigheterna angav i sina remissvar att förutsättningarna för samverkan och samordning skulle
förbättras genom en gemensam geografi.
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Förvaltningskommittén
På uppdrag av Förvaltningskommittén (Fi 2006:08) tog Statskontoret fram en promemoria om statens organisation på regional
och lokal nivå (Statskontoret 2008:3). I promemorian anslöt man
sig till Ansvarskommitténs resonemang om betydelsen av en mer
geografiskt samordnad statlig förvaltning. Enligt rapporten borde
regeringen ta tillbaka en del av det mandat som myndigheterna fått
genom möjligheten att själva besluta om sin regionala organisatoriska indelning. Myndigheternas regionala organisationer borde
så långt möjligt överensstämma med varandra och de regionala förvaltningsenheterna borde bli större. Detta skulle enligt promemorian
leda till ökad administrativ effektivitet och förbättrad samverkan
mellan de statliga myndigheterna. I sitt slutbetänkande gjorde Förvaltningskommittén bedömningen att en mer likformig indelning
av olika myndigheters verksamheter skulle förbättra möjligheterna
till samordning.1
Utredningen om den statliga regionala förvaltningen
Regeringen gav i juni år 2009 en särskild utredare i uppdrag att ge
förslag på hur den statliga regionala förvaltningens utformning kan
göras tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig. Utredningen
tog namnet Utredningen om den statliga regionala förvaltningen och
lämnade år 2012 över slutbetänkandet Statens regionala förvaltning –
förslag till en angelägen reform (SOU 2012:81) till regeringen.
Utredningen pekade på att statliga myndigheters organisering
skiljer sig åt och mycket sällan sammanfaller med länsindelningen,
vilket försvårar för staten att agera samordnat i länen. Detta i
kombination med ökad sektorisering och centralisering har lett till
en svagare ställning för den samlade staten på regional nivå. För att
komma tillrätta med brister i helhetssyn och samordning menade
utredningen att det är nödvändigt med en strukturell reform. I syfte
att åstadkomma detta föreslogs bland annat att antalet länsstyrelser
ska reduceras till elva som ska kunna omfatta ett eller flera län.
Vidare presenterade utredningen ett preciserat förslag på geografisk indelning i sju statliga regionala områden som följande myn1

Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118).
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digheter skulle följa: Trafikverket, Lantmäteriet, Polisen, Säkerhetspolisen, Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen och Inspektionen för
vård och omsorg.
Utredningen gjorde en avgränsning till myndigheter verksamma
inom samhällsplanering, krisberedskap och tillsyn. Myndigheterna
är också sådana där utredningen bedömde att det finns ett behov av
regional samverkan inom staten och mellan staten och den kommunala nivån.
Utöver ovanstående myndigheter ansåg utredningen att de regionala strukturfondsprogrammen skulle följa samma karta. Försvarsmakten och Elsäkerhetsverket skulle utforma sina regionala organisationer så att de föreslagna gränserna inte bröts. Arbetsförmedlingen
föreslogs inom sin organisation utveckla tydliga funktioner för
regional samverkan.
Utredningens slutbetänkande remitterades inte.

3.2

Den statliga regionala nivån i dag

3.2.1

Regeringens styrning av myndigheternas
regionala indelning

Ansvaret för den enskilda myndighetens interna och eventuellt
regionala organisation ligger i regel hos myndighetens ledning. Det
finns dock undantag från detta. Till exempel föreskriver förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket att verket ska
ha en regional organisation, men att myndigheten själv får bestämma antalet regioner – med förbehållet att en region ska omfatta ett
eller flera län. Av förordningen (2009:946) med instruktion för
Lantmäteriet framgår att Lantmäteriet är inskrivningsmyndighet
enligt 19 kap. 3 § jordabalken. Inskrivningsmyndigheten ska vara
indelad i verksamhetsområden med ett inskrivningskontor på sju
angivna orter som vart och ett ansvarar för ett antal kommuner
inom en region.
Som ytterligare ett exempel föreskriver förordningen (2009:145)
med instruktion för Tillväxtverket att myndigheten ska ha tjänstemän placerade vid åtta angivna orter i landet och att verksamheten
ska organiseras i enlighet med Europeiska unionens regelverk för
strukturfonder och godkända programdokument. På ett liknande
sätt räknar förordning (2007:907) med instruktion för Rådet för
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Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) upp samma
åtta orter där myndigheten ska ha regionala enheter för handläggning på regional nivå av ärenden som avser det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2014–2020.
Det finns fler exempel, men att regeringen på det här sättet reglerar en myndighets regionala närvaro tillhör numera undantagen. I
propositionen En ny organisation för polisen sägs angående Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att de nya myndigheternas organisation, ”som är brukligt numera”, endast i liten utsträckning kommer
att författningsregleras (prop. 2013/14:110, s. 396). I förordningen
(2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten anges endast
att myndigheten ska delas in i polisregioner.
I den förvaltningspolitiska propositionen konstaterades att ansvaret för den enskilda myndighetens interna organisation i regel är
delegerat till myndighetens ledning, men att regeringen samtidigt
har det övergripande ansvaret för att den statliga förvaltningen bedrivs
rättssäkert och effektivt och att myndigheterna har en likvärdig
service och tillgänglighet för alla medborgare och företag.
Som konstaterats ovan föreslog Statskontoret i en rapport att
regeringen borde ta tillbaka en del av det mandat som myndigheterna fått när det gäller möjligheten att själva besluta om sin regionala organisatoriska indelning. Myndigheternas regionala organisationer borde enligt Statskontoret så långt möjligt överensstämma
med varandra och de regionala förvaltningsenheterna borde bli
större. Detta skulle enligt promemorian leda till ökad administrativ
effektivitet och förbättrad samverkan mellan de statliga myndigheterna.
Regeringen ansåg emellertid i förvaltningspropositionen att länsstyrelsernas samordningsansvar visserligen behöver vidareutvecklas
och förtydligas genom bland annat organisatoriska förändringar,
men skrev samtidigt att en statlig samordning på länsnivå inte omfattar myndigheters enskilda beslut över sin egen organisation.
Den senare tillsatta Utredningen om den statliga regionala förvaltningen delade dock i sitt slutbetänkande Statskontorets bedömning att regeringen borde ta tillbaka en del av det till myndigheterna delegerade mandatet att besluta om regional indelning.2
2

Statens regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform (SOU 2008:118).
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Vid en jämförelse mellan ett antal statliga sektorsmyndigheter med
regional indelning kan konstateras att deras respektive regionindelning skiljer sig åt och att det i princip inte är någon som är den
andra lik. En av få gemensamma nämnare är att samtliga statliga
myndigheter, förutom länsstyrelsen, har en regional indelning som
omfattar betydligt större geografiska områden än de nuvarande länen.
I flera sammanhang har det framförts att myndigheternas olikartade regionala indelningar är en konsekvens av sektorisering och
olikartade verksamhetslogiker. Emellertid har vi under utredningens
arbete haft anledning att delvis revidera den uppfattningen. De flesta
myndigheter har svårt att redogöra för logiken bakom den egna
indelningen och menar inte sällan att den till viss del är en konsekvens
av tillfälligheter och tidigare myndighetsledningars olikartade viljor
som därefter har justerats.
De flesta myndigheter som har en regional indelning är indelade
i mellan fyra och åtta områden. De enda statliga myndigheter som
i dag är länsvis indelade är länsstyrelserna. Även detta är dock en
sanning med modifikation, eftersom ett antal ärendetyper, till följd
av beslut i riksdag och regering, har koncentrerats till ett begränsat
antal länsstyrelser. Exempelvis är landet indelat i fem geografiska
vattendistrikt med fem länsstyrelser som vattenmyndigheter. Vid
tolv länsstyrelser finns miljöprövningsdelegationer och till sju utpekade länsstyrelser har vissa ärendegrupper koncentrerats.
Genom regleringar i författningar verkar flera myndigheter som
saknar egen regional organisation genom länsstyrelserna. I någon
mening kan således dessa myndigheter sägas ha en länsvis organisation. Exempel på sådana myndigheter är Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten,
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Definitionsmässigt är det inte helt enkelt att avgöra vad som är
en myndighet med en regional organisation eller indelning. Som ett
exempel kan nämnas att Rättsmedicinalverket delat in Sverige i sex
regioner (motsvarande Migrationsverkets) för medicinska åldersbedömningar i asylärenden. I någon mening är det ett exempel på
en regionalt organiserad statlig verksamhet.
Utan att ha en regional indelning eller organisation kan en myndighet ändå finnas lokalt på flera orter och kan av olika skäl välja att
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utlokalisera verksamhet från huvudkontoret. Ett bland flera exempel på detta är Skatteverket som, utan att ha en regional organisation eller indelning, finns på många orter i landet.
Nedanstående tabell redovisar flertalet av de förvaltningsmyndigheter som tillämpar någon form av regional indelning i hela eller
delar av sin verksamhet. Länsstyrelserna är undantagna då de var
för sig är självständiga myndigheter på regional nivå och inte en
myndighet som tillämpar en regional indelning.
Tabell 3.1

Nationella förvaltningsmyndigheter med regional indelning

Myndighet
Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket
Ekobrottsmyndigheten

Elsäkerhetsverket
Fortifikationsverket

Försvarsmakten

Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Lantmäteriet

Regional indelning
Den operativa förmedlingsverksamheten är indelad
i 3 geografiska regioner. Dessa är i sin tur indelade
i 10 geografiska marknadsområden.
Verksamhetsområdet inspektion samt inspektionsjuridik är indelat i 5 geografiska regioner.
Ekobrottsmyndighetens 9 kammare och polisoperativa enheter är placerade vid 5 orter och delar
av myndighetens verksamhet är indelad i lika
många regioner.
Avdelningen för anläggningar är uppdelad
i 4 regionala tillsynskontor.
Fortifikationsverkets förvaltningsverksamhet är
indelad i 6 regioner, vilka i sin tur är indelade i ett
antal driftdistrikt.
Indelning i 4 militärregioner. Varje region har
en stab som bland annat ska stärka samverkan
mellan militära och civila aktörer.
Verksamhetsområde sjukförsäkring är indelat
i 5 geografiska regioner.
Arbetet med tillsyn bedrivs vid 6 regionala
avdelningar, vilka motsvarar sjukvårdsregionerna.
Indelning i 6 geografiska regioner, med vardera
ett regionkontor och regionchef.
Verksamheten verkställighet är indelad
i 6 geografiska områden.
Lantmäteriet är inskrivningsmyndighet enligt
19 kap. 3 § jordabalken. Inskrivningsmyndigheten
ska enligt Lantmäteriets instruktion vara indelad i
7 geografiska verksamhetsområden.
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Myndighet
Livsmedelsverket
Migrationsverket

Rättsmedicinalverket
Polismyndigheten
Skogsstyrelsen

Skolinspektionen
Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Svenska ESF-rådet
Säkerhetspolisen
Tillväxtverket
Trafikverket

Tullverket
Åklagarmyndigheten
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4 regionala avdelningar arbetar med offentlig
kontroll av livsmedelsföretag.
Den operativa verksamheten är organiserad
i 6 geografiska regioner. Inom varje region finns
enheter som tar emot asylsökande och prövar olika
typer av ansökningar om uppehållstillstånd.
6 regioner för medicinsk åldersbedömning av
asylsökande.
7 polisregioner med helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område.
En stor del av den operativa fältverksamheten
bedrivs inom 24 distrikt som geografiskt är
indelade i 3 regioner.
5 regionala inspektionsavdelningar.
5 regioner för specialpedagogiska stöd.
8 regioner för regionala strukturfondsprogram.
7 regioner, samma som polisregionerna.
8 regioner för regionala strukturfondsprogram.
6 regioner med ansvar för bl.a. planering,
underhåll, investering, trafikledning och stora
projekt.
Verksamhetsområde brottsbekämpning är indelat
i 4 geografiska kompetenscenter.
Den operativa åklagarverksamheten utövas
i 7 geografiska åklagarområden (samma som
polisregionerna) och en nationell åklagaravdelning.

SOU 2018:10

Myndighetsgemensam indelning

När det sedan gäller domstolarna, som är myndigheter men inte
förvaltningsmyndigheter, så är de indelade enligt följande:
Tabell 3.2

Domstolar på regional nivå

Domstol

Regional indelning

Tingsrätter
Hovrätter
Förvaltningsrätter
Kammarrätter
Migrationsdomstolar
(vid vissa förvaltningsrätter)
Mark- och miljödomstolar
(vid vissa tingsrätter)
Hyres- och arrendenämnder

48 domsagor.
6 domkretsar.
12 domkretsar.
4 domkretsar.
4 domkretsar.
5 domkretsar.
8 domkretsar.

Myndighetsövergripande och regionala strukturer i staten
Utöver myndigheternas egna regionala indelningar, finns det också
exempel på vissa statliga frågor och uppdrag som bedrivs i regionala
strukturer som omfattar hela landet. Ett exempel är regeringsuppdraget till myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten.
Sedan 2009 har en rad myndigheter samverkat på regeringens
uppdrag, i en satsning mot den grova organiserade brottsligheten.
Regeringen
beslutade
den
1 december 2015
(Dnr: Ju2015/09350/PO) att ge Polismyndigheten i uppdrag att
fortsätta och vidareutveckla det tidigare påbörjade arbetet.
Satsningen, som i dag omfattar tolv myndigheter, leds av ett
nationellt samverkansråd, som verkar genom ett operativt råd, det
nationella underrättelsecentret (NUC) samt dess styrgrupp. Regionalt finns sju regionala samverkansråd och sju regionala underrättelsecentra (RUC). Polismyndigheten har ett utpekat rapporteringsansvar
för satsningen som följer Polismyndighetens regionala organisation
och är indelad i sju regioner.
I det här sammanhanget kan också nämnas att Sverige är indelat
i tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra för-
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valtningsområdet.3 Indelningen är ett sätt att underlätta samverkan
mellan län med delade rovdjursstammar och likartade förhållanden.
Aktuella utredningar
Det finns flera pågående utredningar och utredningsförslag som på
olika sätt avser regionala indelningar av statlig verksamhet.
Försvarsberedningen föreslår i sin rapport från december 2017
inrättandet av ett antal större geografiska civilområden med cirka
3–6 län i varje (se vidare i avsnitt 3.4.3 och 3.6).4
Servicekontorsutredningen presenterade i december 2017 ett delbetänkande med ett antal förslag som syftar till att utveckla de lokala
servicekontor som för närvarande drivs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.5 I delbetänkandet föreslås att hela
den nuvarande servicekontorsverksamheten ska gå över till Statens
servicecenter den 1 januari 2019. Utredningen föreslår att serviceorganisationen med de lokala kontoren delas in regionalt, initialt i
fyra regioner som vid behov ska kunna utökas. Utredningen skriver
att förslaget kan behöva justeras till följd av Indelningskommitténs
förslag.
Vi har utöver dessa haft samråd med flera pågående utredningar
som överväger förslag om regionala strukturer. Det gäller bland annat
Skolmyndighetsöversynsutredningen (dir. 2017:37), Mottagandeutredningen (dir. 2015:02), Agenda 2030-delegationen (dir. 2016:18) och
112-utredningen (dir. 2015:113).
3.2.3

Statlig samordning på regional nivå

Samordning av statliga myndigheter på regional nivå sker i olika
sammanhang och av olika aktörer. Som beskrivits ovan har landsting och kommunala samverkansorgan i nästan samtliga län tagit
över det regionala utvecklingsansvaret från staten. I departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)
Förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.
Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
2021–2025 (Ds 2017:66).
5
Servicekontor i ny regim (SOU 2017:109).
3
4
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föreslås att landstingen från 1 januari 2019 ska överta ansvaret i
samtliga län, med undantag för Gotlands län.
I förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete anges att
den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet bland annat
ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, en regional utvecklingsstrategi. Den som har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet ska samordna insatserna för genomförandet av strategin. Samordning ska ske med bland annat berörda länsstyrelser
och andra berörda statliga myndigheter. Förordningen räknar upp
ett 30-tal myndigheter som efter fastställande ska tillsändas den
regionala utvecklingsstrategin. Bland dem finns till exempel Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan, Kulturrådet, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. I den förordning som
föregick den nuvarande pekades länsstyrelsen ut som ansvarig för
att samordna statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i
länet.6
Länsstyrelsernas uppdrag att samordna staten
Länsstyrelserna är de enda statliga myndigheter som i likhet med
landstingen och kommunerna har ett horisontellt uppdrag med en
rad olika verksamhetsområden.
Länsstyrelsen ska enligt 2 § i länsstyrelseinstruktionen, inom
ramen för sitt ansvarsområde, i länet samordna ”olika samhällsintressen” och ”statliga myndigheters insatser”.7
Utöver det allmänt hållna uppdraget i 2 § omfattar länsstyrelseinstruktionen också ett antal mer sakområdesspecifika samordningsuppdrag som ibland inbegriper samordning av andra statliga
myndigheter. Bland annat ska länsstyrelserna samordna arbetet på
länsnivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Länsstyrelserna
ska också samordna arbetet kring miljökvalitetsmålen och har samordningsuppgifter inom krisberedskap och vid höjd beredskap.
Instruktionen räknar även upp ett antal olika konstellationer
som ska finnas vid samtliga eller några länsstyrelser, som i någon
mening kan ses som möjliga arenor för samordning. Det gäller t.ex.
6
7

Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete.
Förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
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de delegationer som numera ryms inom länsstyrelsen, med ledamöter som företräder olika former av intressen och sakkunskap.
Länsstyrelserna har dessutom ytterligare samordningsuppdrag,
utpekade i andra författningar, regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut. Det anges inte alltid, eller ens i regel, vilka som ska bli
föremål för samordning, utan det får i flera fall antas gällas såväl
statlig som kommunal verksamhet och kanske även andra samhällsintressen. Det förekommer emellertid också att det i uppdrag specifikt anges vilka myndigheter som ska bli föremål för samordning.
3.2.4

Landstings, regionförbunds och länsstyrelsers
uppfattning om vilka statliga myndigheter
som bör ha samordnad regional indelning

Hösten 2015 vände vi oss till landsting, kommunala samverkansorgan (regionförbund) och länsstyrelser med en enkät där mottagarna
ombads redogöra för vilka myndigheter som ur deras perspektiv
skulle vara relevanta för samordnad regional indelning.
I de svar som inkommit från landsting och regionförbund är det
drygt 50 myndigheter som framhålls som betydelsefulla. Ett 20-tal
av dessa myndigheter anges enbart av ett enstaka regionförbund eller
landsting. Det rör sig då inte sällan om myndigheter som har verksamheter i länets centralort.
Av alla de myndigheter som tas upp i svaren är det några som
förekommer mycket ofta. Detta gäller särskilt tre myndigheter:
Trafikverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Av svaren kan man dra slutsatsen att det rör sig om en blandning av myndigheter som har betydelse för arbetet med hälso- och
sjukvård liksom arbetet med regional utveckling och transportinfrastruktur.
I länsstyrelsernas svar är spridningen mindre. Totalt är det 19 myndigheter som pekas ut. Bland de 19 myndigheterna är det två som
förekommer i 17 av svaren: Trafikverket och Migrationsverket. Därefter följer Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skogsstyrelsen,
Försvarsmakten, Skatteverket och Försäkringskassan.
Svaren från de två grupperna kan sammanställas för att ge en
samlad bild. Det kan då konstateras att Trafikverket är den myndighet som bland respondenterna bedöms vara mest relevant och
betydelsefull för samordnad regional indelning. Trafikverket har det
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övergripande ansvaret för den långsiktiga infrastrukturplaneringen
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Myndigheten har
också i uppdrag att samverka med många aktörer, bland annat genom
att bidra med underlag till planeringsansvariga myndigheter och
organ i arbetet med länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Tabell 3.3

Antal
34
32
28
27
25
21
17
17

3.3

Myndigheter som av länsstyrelser, landsting och regionförbund
bedöms vara särskilt relevanta när det gäller samordnad regional
indelning
Myndighet
Trafikverket
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Polismyndigheten
Migrationsverket
Skogsstyrelsen
Skatteverket
Tillväxtverket

Överväganden och förslag
på myndighetsgemensam indelning

Förslag: Vi föreslår en myndighetsgemensam indelning, vilken
regleras i en särskild förordning.
Följande myndigheter ska ingå i denna myndighetsgemensamma indelning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram)
Säkerhetspolisen
Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
Trafikverket
Åklagarmyndigheten.
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För att statliga myndigheters verksamheter ska kunna tillgodose
medborgarnas olika behov krävs specialisering och arbetsfördelning.
Genom att verksamheterna struktureras i politikområden och uppgifter och ansvar fördelas på olika myndigheter skapas förutsättningar, inte bara för hög kompetens och effektivitet, utan också
enhetlighet och likabehandling av medborgarna varhelst i landet man
bor. Flera utredningar har dock pekat på sektoriseringens avigsidor,
att helhetsperspektivet inom statsförvaltningen försvåras liksom samverkan myndigheter emellan och samverkan med kommuner och
landsting. Särskilt allvarligt är detta när det handlar om medborgare
som har behov av insatser från flera sektorer samtidigt eller för frågor
som måste hanteras av flera myndigheter tillsammans med kommunsektorn.
Skarpa sektorsgränser i kombination med helt olika geografiska
indelningar accentuerar problematiken. Vi delar därför Ansvarskommitténs och flera andra utredningars bedömning av att det finns
ett stort behov av att ”återsamla staten” på regional nivå, vilket skulle
tillföra ett territoriellt perspektiv som balans till det sektoriella. En
myndighetsgemensam indelning skulle främja samverkan och samordning av staten på regional nivå, till gagn för medborgare, näringsliv och det civila samhället liksom för samverkan med kommuner
och landsting. Med en gemensam geografisk struktur skulle förutsättningar skapas för att hantera samordningsbehoven, såväl på
regional som lokal nivå. Den gemensamma geografin skulle kunna
fungera som en plattform för samverkan, där olika myndigheter kan
analysera problem och behov av insatser. Förutsättningar för att
rätt funktioner i myndigheterna finner varandra och att beslutsnivåer matchar varandra ökar. Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har i dialog med oss framfört vikten av att utveckla samverkan på olika nivåer i organisationerna, vilket också har blivit ett
resultat av att de båda myndigheterna sedan den 1 januari 2015 har
samordnat sin regionala indelning. Denna geografiska samordning
har i många avseenden utvecklat och underlättat den regionala samverkan myndigheterna emellan.
Både för medborgare och för kommuner, näringsliv och intressegrupper är det i dagsläget svårt att orientera sig i den statliga
förvaltningsorganisationen. En myndighetsgemensam indelning på
regional nivå har ett stort värde sett i ett medborgarperspektiv,
genom att staten blir tydligare på regional nivå. I flera samman-
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hang, bl.a. i propositionen En politik för det civila samhället
(prop. 2009/10:55) har det från riksdag och regering uttalats önskemål
om att utveckla relationerna mellan den offentliga och den ideella
sektorn. En gemensam indelning för de statliga myndigheterna
skulle underlätta dessa relationer.
En myndighetsgemensam indelning skapar en tydligare regional
struktur inom vilken också uppdrag som kräver samordning mellan
flera aktörer kan hanteras, när länsnivån inte bedöms vara ändamålsenlig. Möjligheter skapas att ta fram myndighetsgemensamma
regionala lägesbilder i olika frågor. Den typen av lägesbilder har till
exempel tagits fram inom ramen för regeringens satsning på samverkan mot organiserad brottslighet. Syftet med dessa lägesbilder
är att få ett beslutsunderlag för gemensamma strategiska åtgärder.8
Vår bedömning är sammanfattningsvis att en myndighetsgemensam indelning skulle kunna medföra följande fördelar:
– att överskådligheten i statsförvaltningen skulle öka och förutsättningarna för en sektorsövergripande samverkan stärkas,
– att kontakter mellan företrädare för olika verksamheter skulle
underlättas,
– att det skulle bli enklare att samordna prioriteringar och agera
samlat,
– att landstingens och kommunernas kontakter och dialog med
staten skulle underlättas liksom möjligheterna att uppnå en
samsyn mellan staten och den kommunala nivån,
– att statens kontakter och dialog med civilsamhället, näringslivet
och föreningslivet skulle underlättas samt
– att regeringens möjligheter att styra och följa upp utifrån ett
geografiskt perspektiv skulle underlättas.
Samtidigt vill vi understryka att det faktum att i princip alla statliga
myndigheter har olika regionala indelningar, endast är ett av flera
hinder för en effektiv samverkan mellan myndigheter och mellan
stat och kommun. Frågor om offentlighet och sekretess, styrning
och prioriteringar kan också utgöra hinder. Likaså att myndig8
Nationella underrättelsecentret, Nuc, inom den myndighetsgemensamma satsningen mot
den organiserade brottsligheten: Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018–2019.
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heternas regionala organisationer inte motsvarar varandra. Som
framgår av tabellen i avsnitt 3.2.2 varierar inte bara den regionala
indelningen mellan myndigheter, utan också hur stor del av verksamheten som bedrivs regionalt. Därtill kommer stora skillnader
mellan vilket mandat och vilka resurser som finns på regional nivå.
Vår bedömning är dock att en myndighetsgemensam indelning är
ett första steg på vägen och en nödvändig förutsättning för en mer
organisatorisk kongruens och en mer samordnad stat regionalt.
3.3.1

Våra utgångspunkter

Vårt uppdrag är att, utifrån det förvaltningspolitiska målet om en
samverkande och innovativ statsförvaltning, lämna förslag på en
samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka
en geografisk samordning är relevant både för staten som helhet
och för kommuner och landsting.
Våra förslag ska inte förutsätta en ändrad länsindelning och vi
ska inte utreda frågor om länsstyrelsens organisation. Det innebär
att länsstyrelserna inte omfattas av vårt uppdrag.
Vi har valt att utgå från nationella statliga myndigheter som
i dag har en regional områdesindelning för hela eller delar av sin
verksamhet (se tabell i avsnitt 3.2.2). Detta innebär bland annat att
vi inte föreslår någon ändring beträffande domstolarna, som är
självständiga myndigheter på regional nivå eller nationella myndigheter utan regional indelning.
Vidare har vi utgått ifrån myndigheter som inom delar eller hela
sin verksamhet har en inte obetydlig samverkan med antingen andra
myndigheter eller med landstingens och kommunernas verksamheter.
Särskilt viktig är sådan samverkan som har betydelse för planeringskapacitet på regional nivå. Myndigheter som därför kan komma
ifråga för en myndighetsgemensam indelning bör vidare, enligt vår
bedömning, inom något av sina verksamhetsområden ha en strategisk
eller främjande funktion som kan ha betydelse för planeringskapacitet
på regional nivå, eller ha starka kopplingar till andra sådana myndigheter. Det innebär att vi har undantagit rena tillsynsmyndigheter. Det innebär också att vi har undantagit myndigheter som har
utlokaliserat delar av sin verksamhet till andra orter än där huvud-
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kontoret är lokaliserat, men ändå inte har en regional organisation
och indelning.
Slutligen har vi också undantagit vissa myndigheter med regional
organisation som för närvarande är föremål för särskild översyn,
vilket bland annat gäller Skolinspektionen och Specialpedagogiska
skolmyndigheten.9
För att identifiera vilka myndigheter som utifrån dessa utgångspunkter är relevanta för samordnad indelning har vi, utöver de
frågor vi ställt till landsting, regionförbund och länsstyrelser, haft
dialog med ett stort antal myndigheter, företrädare för den kommunala sektorn samt representanter för civilsamhället och intresseorganisationer samt Svenska Samernas Riksförbund.
3.3.2

Områden som involverar många myndigheter

Allt fler samhällsområden kräver samverkan mellan statliga myndigheter och mellan myndigheter och kommuner. Ett exempel på
det stora behovet av utvecklad samordning, inte minst mellan
många både statliga och kommunala aktörer samt företrädare för
näringsliv och olika intresseorganisationer var den så kallade varselsamordningen som skedde i samband med finanskrisen 2008.
Ytterligare exempel på verksamhetsområden med särskilt stort
samverkansbehov är fysisk planering, energiomställning, klimatarbetet, miljömålsarbetet och kompetensförsörjning. Många av de
statliga myndigheter som är verksamma inom dessa områden har
dock inte en regional indelning. Vi har identifierat tre områden där
behovet av samordning mellan myndigheter och mellan myndigheter och kommunsektorn är stort samtidigt som landsting och
kommuner möter en rad statliga myndigheter med regional indelning. Det är krisberedskap och totalförsvar, regional utveckling samt
mottagande av nyanlända.

9

Dir. 2017:37 Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet.
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Krisberedskap och totalförsvar
Krisberedskapsarbetet och totalförsvaret involverar en lång rad
aktörer på lokal och regional nivå, såväl statliga myndigheter och
kommunsektorn som andra samhällsaktörer. Det är av stor vikt att
arbetet bedrivs samordnat och att det finns upparbetade strukturer
som snabbt kan träda in vid en krissituation.
Krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer.10 Målen för Sveriges krisberedskap
är att minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet,
värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter genom
att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa
skador på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar.11
Arbetet som bedrivs för att nå målen för krisberedskapen har sin
utgångspunkt i ansvars-, närhets- och likhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet
under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under
krissituationer. Närhetsprincipen innebär att en kris hanteras av de
aktörer som är närmast berörda och ansvariga. Kriser ska således
hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Likhetsprincipen innebär att hanteringen av en kris så långt som möjligt ska ske med
samma organisation och lokalisering som under normala förhållanden12.
Krisberedskapen är nationellt organiserad i tre nivåer, från lokal
nivå till regional och sedan central nivå. På länsnivå har länsstyrelserna ett geografiskt områdesansvar, vilket regleras i ett antal
förordningar13. De ska vara sammanhållande inom sitt geografiska
område och före, under och efter en kris verka för samordning och
gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Länsstyrelserna ska vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer,
som exempelvis kommuner, landsting och näringsliv, och den natio10
Prop. 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens
utveckling.
11
Budgetproposition för 2018 (Prop. 2017/18:1).
12
SOU 2016:32 En trygg dricksvattenförsörjning.
13
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap samt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
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nella nivån. Länsstyrelserna ska stödja de aktörer i länet, bland
annat kommuner, som är ansvariga för krisberedskapen. Det omfattar bland annat planering, att utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning.
Alla myndigheter som omfattas av förordningen (2015:1052)
om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap, den s.k. krisberedskapsförordningen, ska genom
sin verksamhet minska sårbarheten i samhället. I bilaga till förordningen räknas en lång rad statliga myndigheter upp som har särskilt
ansvar för krisberedskap och civilt försvar inom några specificerade
samverkansområden
Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet
som då ska bedrivas. Totalförsvaret består av militär verksamhet
(militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).
Den civila delen av totalförsvaret är inte en enskild organisation
utan bedrivs i samma strukturer som används för att hantera kriser.
Planeringsarbetet för civilt försvar ska utgå från att förmågan att
hantera kriser i samhället i fredstid också ska ge en grundläggande
förmåga att hantera krigssituationer. Processer och strukturer som
används i krisberedskapen ska således så långt som möjligt användas i planeringen av det civila försvaret.
Länsstyrelserna är högsta civila totalförsvarsmyndighet i respektive län och ansvarar vid höjd beredskap bland annat för att samordna de civila försvarsåtgärderna.
Enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap ska varje myndighet i sin verksamhet beakta totalförsvarets
krav. Därutöver är ytterligare ett stort antal myndigheter bevakningsansvariga enligt krisberedskapsförordningen och har särskilt
ansvar för krisberedskap och civilt försvar inom några specificerade
samverkansområden. Viktiga regionalt indelade myndigheter inom
detta område är Migrationsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Trafikverket.
Försvarsmakten, som också omfattas av vårt förslag, är den
myndighet som enligt sin instruktion ska upprätthålla och utveckla
ett militärt försvar.14 Det är således Försvarsmakten som med stöd
av andra aktörer ska lösa uppgifterna i totalförsvarets militära del.
Försvarsmakten ska även samordna beredskapsplanläggningen och
14

Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.
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den operativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande
planläggning inom övriga delar av totalförsvaret.
Regional utveckling
Regional utveckling är likaledes ett område där det finns ett stort
behov av att kunna möta en samordnad stat på regional nivå.
I varje län är en aktör ansvarig för regional utveckling. Från
1 januari 2019 är det sannolikt så att det är landsting som har det
regionala utvecklingsansvaret i samtliga län, med undantag för
Gotlands län.
Det regionala utvecklingsansvaret innebär, enligt lagen (2010:630)
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, ett ansvar för länets strategiska utveckling och omfattar bland annat att:
arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
samordna insatser för att genomföra denna strategi
besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till
regeringen
• utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
• upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.

•
•
•
•

De regionalt utvecklingsansvariga har också bland annat fått uppgifter inom kompetensförsörjningsområdet. Vid sidan av dessa uppgifter ansvarar de landsting som har det regionala utvecklingsansvaret, liksom övriga landsting, för en rad andra uppgifter med
anknytning till regional utveckling som kollektivtrafik och regional
kulturverksamhet.
En viktig del när det gäller regional utveckling är arbetet inom
EU:s strukturfonder och den verksamhet som sker inom Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden
(ESF). Ett flertal myndigheter är involverade i det regionala tillväxtarbetet. Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
räknar upp ett 30-tal statliga myndigheter som berörs. Många av
dem har dock ingen regional organisation i dag. Bland de som vi
föreslår ska ha samordnad regional indelning återfinns Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet),
Tillväxtverket och Trafikverket. Enligt förordningen (2017:583)
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om regionalt tillväxtarbete ska den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet samordna insatserna för genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin, bland annat med berörda statliga
myndigheter.
Mottagande av nyanlända
Flyktingsituationen 2015 visade tydligt på behovet av utvecklad samordning, inte minst mellan de många både statliga och kommunala
aktörer som är involverade i mottagande av asylsökande och nyanlända.
De senaste decennierna har ansvaret för att ta emot asylsökande
och nyanlända varierat mellan olika aktörer. Även strategierna för
mottagandet har växlat över tid. Migrationsverket har huvudansvar
för mottagande av asylsökande. Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. framgår bland annat att Migrationsverket
ska ordna lämpligt boende för asylsökande som inte kan ordna
boendet själva.
Vid sidan om Migrationsverket har också kommuner och landsting uppgifter inom ramen för mottagandet av asylsökande. Kommunerna ska bl.a. erbjuda de asylsökande barn som vistas i kommunen förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Länsstyrelserna har ansvar för att samordna och organisera insatser för asylsökande som syftar till att stärka kunskaper i svenska
och andra etableringsfrämjande åtgärder.
När det gäller bosättning av nyanlända är Migrationsverket
ensam ansvarig myndighet sedan 1 januari 2017. Myndigheten har
från Arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för bosättning av nyanlända som omfattas av etableringslagen. Regeringen beslutar om
fördelning av antalet nyanlända på länsnivå som ska omfattas av
anvisningar under ett år, s.k. länstal. På grundval av länstalen beslutar länsstyrelsen om fördelning mellan kommuner i länet (kommuntal).
Länsstyrelsen ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och föra dialog med kommunerna
om deras årsplanering. De ska även stötta kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom utbildningen i svenska för invandrare (Sfi) och samhällsorientering. Länsstyrelserna ska främja
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regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och
organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända samt följa
upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på
både regional och kommunal nivå.
Sedan den 1 mars 2016 är en kommun enligt lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning skyldig att
efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.
Utöver detta tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en
person som redan bor i kommunen och ensamkommande barn.
Kommunerna har också ansvar för undervisning i svenska för invandrare, samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt skola,
förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för insatser och samordning av etableringen för vissa nyanlända invandrare, enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
(etableringslagen). Inom ramen för det här uppdraget samverkar
Arbetsförmedlingen enligt egna uppgifter främst med Migrationsverket, kommuner, Länsstyrelsen och Försäkringskassan.
Asylsökande ensamkommande barn anvisas av Migrationsverket
till en kommun som ska ordna boende, omsorg och skola m.m.
Landstingens ansvar i mottagandet av asylsökande och nyanlända
handlar framförallt om att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård. Landstingen stödjer också projekt som främjar integration.
Ett uttryck för samverkansbehovet inom området är att det
finns en samverkansdelegation, som behandlar frågor av nationell
och strategisk karaktär som rör mottagande och etablering av nyanlända invandrare. Samverkansdelegationen leds av Arbetsförmedlingen och andra medverkande är Migrationsverket, länsstyrelserna,
Sveriges Kommuner och Landsting och Försäkringskassan.
Även Polismyndigheten har vissa uppgifter som anknyter till
migration. Uppdragen när det gäller att upprätthålla ordning och
säkerhet och vara tillgänglig för allmänheten gäller såväl människor
på flykt som alla andra som vistas här. Polismyndigheten har också
ett särskilt angivet ansvar för att utföra gränskontroller och inre
utlänningskontroller.
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Myndigheter med gemensam indelning – förslag

Utifrån de utgångspunkter som redogjorts för i tidigare avsnitt,
våra frågor till länsstyrelser, landsting och regionförbund, synpunkter från statliga myndigheter samt de verksamhetsområden vi
har identifierat som är i särskilt behov av regional samverkan är vår
bedömning att följande myndigheter har en sådan betydelse för
regional samverkan att de ska ha en myndighetsgemensam indelning:
Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram)
• Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
• Trafikverket.

•
•
•
•
•

Dessa myndigheter har i sin tur starka kopplingar till ytterligare
några myndigheter med regional indelning. Utifrån att de föreslagna myndigheterna ska vara relevanta för staten som helhet och
det förvaltningspolitiska målet om en samverkande och effektiv
statsförvaltning föreslår vi därför att även följande myndigheter ska
ha samordnad regional indelning:
• Kriminalvården
• Säkerhetspolisen
• Åklagarmyndigheten.
Vi har kartlagt dessa myndigheters samverkansmönster och kan
konstatera att de föreslagna myndigheterna i sin verksamhet har
behov av omfattande samverkan regionalt, såväl med andra statliga
myndigheter som med kommunsektorn, för att kunna fullfölja sina
uppdrag. Försvarsmakten har till exempel en utbredd samverkan
med både statliga myndigheter och kommuner och landsting. Särskilt viktiga statliga samverkanspartners är länsstyrelserna, polisen
och andra totalförsvarsmyndigheter som till exempel Trafikverket.
Till detta ska läggas det nära samarbete som krävs med landstingens
hälso- och sjukvård samt de kommunala räddningstjänsterna. Det
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som nu föranleder flera myndigheter att öka samverkan med Försvarsmakten är den politiska styrningen om mer konkret återupptagande av totalförsvarsplanering och återuppbyggande av det civila
försvaret. Enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och
höjd beredskap ska varje myndighet i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav, många av dem med en regional indelning.
Polismyndigheten är ytterligare ett exempel på en myndighet
som har, och måste ha, en nära samverkan med andra myndigheter
regionalt och lokalt. Polisen är en central myndighet i krisberedskapsarbetet och i totalförsvaret. Likaså har polisen uppgifter inom
migrationsområdet och en mycket nära samverkan med landets
kommuner. En annan myndighet som är central, både i arbetet med
regional tillväxt och i mottagande och integration av nyanlända, är
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ingår också i de regionala
strukturfondspartnerskapen som ska göra prioriteringar mellan
projektansökningar ur strukturfonderna, vilka vi anser också bör
följa vår föreslagna indelning.
När det gäller Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige är det
i dag handläggning på regional nivå av ärenden som avser det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2014–2020 som
har reglerats avseende geografiska kontor. Enligt instruktionen ska
det inom myndigheten finnas regionala enheter på åtta platser i
landet, ett kontor i respektive programområde. Vi anser att denna
del av myndighetens verksamhet i stället ska bedrivas i den myndighetsgemensamma regionala indelning vi föreslår. Detta förutsätter att de geografiska programområdena anpassas till detta under
nästa programperiod.
Beträffande Tillväxtverket är det för förvaltningen av de regionala strukturfondsprogrammen reglerat var det ska finnas tjänstemän stationerade. Även här på åtta orter, samma orter som för
ESF-rådet. I övrigt bestämmer Tillväxtverket enligt instruktionen
sin egen organisation. Även om strukturfondsprogrammen är en
integrerad del i den regionala tillväxtpolitiken sker mycket av den
verksamhet som inte bedrivs inom programmen på länsnivå. Det är
de regionalt utvecklingsansvariga i respektive län som Tillväxtverket främst samverkar med i dessa delar. Vårt förslag är därför att
det bara är arbetet med strukturfondsprogrammen, vilket redan i dag
bedrivs i en större geografi än länen, som ska regleras. Vi föreslår
att denna del av myndighetens verksamhet ska följa vår myndig-
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hetsgemensamma indelning. Även för Tillväxtverket förutsätter detta
att de geografiska programområdena anpassas under nästa programperiod.
I bilaga 3 redogör vi mer ingående för varje föreslagen myndighets uppdrag, regionala organisation samt regionala samverkan.
3.4.1

Övriga myndigheter som har övervägts

Utöver de föreslagna myndigheterna har vi också haft omfattande
kontakter med flera andra regionalt indelade myndigheter där det
funnits anledning att överväga samordnad regional indelning.
I den enkät som vi har genomfört är Försäkringskassan en av de
tre myndigheter som landsting och regionförbund bedömer är mest
relevant för samordnad regional indelning. Likaså framhåller andra
myndigheter Försäkringskassan som en viktig samverkansmyndighet.
En avgränsad del av Försäkringskassans verksamhet är i viss utsträckning regionalt organiserad. Det gäller delar av verksamheten
vid avdelningen för sjukförsäkring, som bland annat hanterar sjukpenning och rehabiliteringsersättning. Avdelningen är indelad i fem
regionala verksamhetsområden. Dessa geografiskt indelade verksamhetsområden fungerar också som en sorts regionala ingångar och
företrädare för myndigheten i allmänhet, alltså även i andra frågor
än bara de som rör sjukförsäkring. Försäkringskassan medverkar
också i de regionala strukturfondspartnerskapen, där myndigheten
agerar både som medfinansiär och projektägare.
Emellertid är dessa delvis regionalt organiserade verksamheter
bara avgränsade delar av myndighetens totala verksamhet. Merparten
av den samverkan som myndigheten medverkar i sker i verksamheter som inte är regionalt organiserade, även om arbetet bedrivs på
olika orter fördelade över landet. Av det skälet föreslår vi inte att
myndighetens regionala organisation ska regleras. Vi utgår dock ifrån
att Försäkringskassan efterhand anpassar sin regionala indelning
för de verksamheter som myndigheten anser bör finnas regionalt
till den indelning som vi föreslår för flera andra myndigheter. Detta
gäller särskilt den samverkan som krävs i de regionala strukturfondspartnerskapen och samverkan vad gäller mottagande av nyanlända.
Vi har också haft anledning att överväga samordnad regional
indelning för Skatteverket, som framhållits som regionalt betydelse-
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full i såväl vår enkät som i dialog med myndigheter och kommunsektorn. Skatteverket har emellertid sedan 1 juni 2017 i allt väsentligt avvecklat sin tidigare regionala organisation. Visserligen är
Skatteavdelningen ännu indelad i fem regioner, men verksamheten
är med vår definition utlokaliserad, men inte i sig regionalt organiserad och de ärenden som handläggs fördelas inte utifrån någon
regional logik.
Såväl Skatteverket som Försäkringskassan ingår i den tidigare
nämnda myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Skattebrottsavdelningen vid Skatteverket är placerad på de sju orter där
det finns regionala underrättelsecenter (RUC). Även Försäkringskassan har anpassat sin organisation för att vara närvarande på dessa
orter.
I utredningen om den statliga regionala förvaltningen föreslogs
även Lantmäteriet, Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och Skolinspektionen få en med flera andra myndigheter gemensam indelning. När det gäller Arbetsmiljöverket,
IVO och Skolinspektionen har vi av skäl som redogjorts för ovan
undantagit rena tillsynsmyndigheter som har att följa upp tillämpningen av ett nationellt regelverk. När det gäller Skolinspektionen
tillkommer dessutom att myndigheten tillsammans med övriga myndigheter inom skolområdet för närvarande är föremål för en samlad
översyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet.15
Lantmäteriet har enligt sin instruktion en regional indelning för
den uppgift som gäller myndighetens funktion som inskrivningsmyndighet enligt jordabalken, en verksamhet som kräver begränsad
regional samverkan. Division Fastighetsbildning inom Lantmäteriet,
kräver däremot omfattande samverkan både med andra myndigheter och med kommuner. Fastighetsbildningen är indelad i två
regioner med 5–6 enheter i varje region, totalt 11 i landet. Lantmäteriet har dock infört produktionsutjämning vilket innebär att
ärenden fördelas centralt, ett ärende som rör en kommun i södra
Sverige kan således handläggas av en enhet i norra Sverige. Av dessa
skäl har vi valt att inte föreslå Lantmäteriet för en myndighetsgemensam indelning, även om vi också vad gäller Lantmäteriet utgår
ifrån att myndigheten förhåller sig till den föreslagna områdesindelningen.
15

Dir. 2017:37 Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet.

122

SOU 2018:10

Myndighetsgemensam indelning

Utredningen om den statliga regionala förvaltningen föreslog
vidare att Elsäkerhetsverket skulle utforma sin regionala organisation så att de föreslagna gränserna inte bryts. Här kan konstateras
att myndigheten för det första är förhållandevis liten (drygt 50 anställda) och att de få anställda vid de fyra regionkontoren uteslutande bedriver tillsyn, även om elinspektörerna tillsammans med
polis och åklagare gör utredningar vid elolycksfall och elbränder.
Det kan också noteras att Elsäkerhetsverket har ett särskilt ansvar
inom teknisk infrastruktur enligt krisberedskapsförordningen, varför
vi anser att också Elsäkerhetsverket bör anpassa sin indelning enligt
vårt förslag.16
Utredningen om statens regionala förvaltning föreslog också att
Skogsstyrelsens regionala organisation skulle införlivas i länsstyrelsen. Vi har valt att inte lägga förslag om samordnad indelning för
Skogsstyrelsen, huvudsakligen därför att verksamheten på den regionala nivån i myndigheten är så pass begränsad i omfattning. Det är i
de 26 distrikten som själva verksamheten bedrivs när det gäller handläggning av ärenden, tillsyn, rådgivning osv. Skogsstyrelsens samverkan sker framförallt med länsstyrelserna och i viss utsträckning
med Trafikverket.
Myndigheter bör anpassa sig till en gemensam indelning
När det gäller övriga myndigheter som tillämpar regional indelning
för hela eller delar av sin verksamhet, eller myndigheter som överväger att införa regional organisation, utgår vi ifrån att dessa i stor
utsträckning kommer att förhålla sig till och om möjligt anpassa sin
indelning utifrån det förslag vi presenterar i avsnitt 3.6. Det behöver
inte innebära en exakt motsvarande indelning, men gränser bör inte
brytas utan att det finns starka verksamhetsmässiga skäl för detta.
Särskilt viktigt är detta när det gäller myndigheter av betydelse för
krisberedskap och totalförsvaret.
Den så kallade krisberedskapsförordningen räknar i bilaga upp
ett stort antal myndigheter med uppgifter inom krisberedskap och
vid höjd beredskap. Utöver de myndigheter som omfattas av vårt
16
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap.
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förslag till samordnad indelning (Försvarsmakten, Migrationsverket,
Polismyndigheten, Trafikverket och Säkerhetspolisen) och Elsäkerhetsverket, Försäkringskassan och Skatteverket som redan kommenterats, återfinns också ytterligare några myndigheter som tillämpar
någon form av regional indelning, t.ex. Livsmedelsverket och Tullverket. Livsmedelsverkets regionala verksamhet består dock av ren
tillsynsverksamhet. Vi bedömer att det inte är motiverat att reglera
de båda myndigheternas regionala indelning, men förutsätter att de
förhåller sig till och anpassar sig till den indelning som gäller för de
myndigheter som omfattas av vårt förslag.
Ifråga om nationella myndigheter utan regional indelning är vår
bedömning att flera av dessa behöver utveckla ett tydligare regionalt förhållningssätt. Det innebär att säkerställa en regional närvaro
med relevanta funktioner, beslutsmandat och kunskap om det geografiska området. Det här behovet har lyfts fram av såväl myndigheter som kommunsektorn. I dagsläget upplever många att det är
svårt att i nationellt organiserade myndigheter hitta rätt person och
dialogpart för regionala frågor.
3.4.2

Reglering av den regionala indelningen

Vi anser att den regionala indelningen för de aktuella statliga myndigheterna ska beslutas av regeringen i en gemensam förordning. Vi
föreslår även att det i respektive myndighets instruktion ska finnas
en hänvisning till denna förordning. Ett alternativ vore att endast
reglera indelningen i myndighetsinstruktionerna. I sådant fall finns
dock inte regleringen samlad på ett överskådligt sätt. Vi ser det som
en fördel om regeringens samlade bedömning kring vilka myndigheter som bör omfattas och på vilket sätt dessa ska delas in finns i
en gemensam reglering.
3.4.3

Följder av samordnad indelning för länsstyrelsens
samordningsuppgift

I vårt uppdrag ingår att analysera vilka följder en myndighetsgemensam regional indelning skulle få för länsstyrelsernas uppgift
att länsvis samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters
insatser samt för behovet av samverkan mellan länsstyrelserna.
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Vi har därför frågat länsstyrelserna hur en samordnad indelning
i sex områden för de myndigheter som föreslås skulle påverka dels
länsstyrelsens uppdrag att samordna staten i länet, dels behovet av
samverkan länsstyrelserna emellan.
Samtliga länsstyrelser har svarat på frågorna. Flertalet uppger att
de generellt är positiva till samordnad regional indelning i staten
och att en sådan i någon mån underlättar länsstyrelsens uppdrag att
samordna staten i länet. Bland annat framförs uppfattningen att det
blir lättare att samla berörda aktörer när det finns en gemensam
indelning att utgå ifrån, att kontaktvägarna blir tydligare och att
förutsättningarna för en samordnad organisationsstruktur förbättras.
Några länsstyrelser menar att en gemensam indelning för de
föreslagna myndigheterna bara i obetydlig utsträckning påverkar
länsstyrelsens uppdrag att samordna staten i länet. Oavsett hur man
ställer sig i frågan framhåller flera att lika viktigt eller än viktigare är
att centrala myndigheter, såväl de som har en regional indelning som
de utan en sådan, för varje län har företrädare med relevant mandat
och regional kunskap som länsstyrelserna kan samverka med.
När det gäller samverkan mellan länsstyrelserna framhåller flertalet länsstyrelser den långtgående samverkan mellan länsstyrelserna
som redan i dag existerar på framförallt nationell nivå. Några länsstyrelser menar att samverkan skulle behöva öka i de områden som
skulle bli resultatet av en samordnad indelning för andra statliga
myndigheter. Någon länsstyrelse anser att det sannolikt skulle krävas
att en länsstyrelse samordnar övriga länsstyrelser inom varje område.
Ytterligare några länsstyrelser anser att behovet av samverkan
mellan länsstyrelserna inte påverkas och att det kan finnas en risk
att den regionala samverkan som blir följden av en myndighetsgemensam indelning i sex områden blir en ny överbyggnad som tar
resurser och fokus från nationell samverkan länsstyrelserna emellan
och den länsvisa samordningen av myndigheter.
Vår bedömning är att de författningsreglerade samordningsuppgifterna som länsstyrelsen har, till exempel enligt (PBL) Plan- och
bygglagen (2010:900) inte kommer att påverkas i någon hög utsträckning, annat än att det sannolikt kommer att underlätta för länsstyrelserna att vissa statliga myndigheter har en gemensam indelning.
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Hur ska staten samordnas regionalt?
Flera tidigare utredningar har konstaterat att många frågor, om än
med en regional logik, har växt ur länsstrukturen. Att inga andra
myndigheter än länsstyrelserna är kvar i den är ett av flera tecken på
detta. Det är inte osannolikt att en myndighetsgemensam indelning
på regional nivå, där flera län ingår, gör det mer attraktivt att hantera olika frågor i den strukturen, som då ökar i betydelse.
I sin rapport från december 2017 konstaterar Försvarsberedningen att flera länsstyrelser i dag har begränsade resurser och bristfällig
förmåga att klara sin samordningsuppgift inför och vid höjd beredskap.17 Försvarsberedningen menar att större områden på regional
nivå skulle gynna samordningen och ledningen av den civila delen
av totalförsvaret och föreslår att de 21 länen bildar ett antal större
geografiska civilområden med cirka 3 till 6 län inom varje område.
Inom respektive civilområde, där flera län ingår, ska en av landshövdingarna utses att, i egenskap av civilbefälhavare, hålla samman
beredskapsplaneringen för civilt försvar.
I vårt uppdrag har det inte ingått att föreslå någon myndighet
som samordnare inom det myndighetsgemensamma området. Vi
vill dock understryka vikten av att det i samtliga frågor finns någon
utpekad myndighet med ett särskilt uppdrag att samordna andra
myndigheter inom det myndighetsgemensamma området. Samordning och samverkan uppstår inte ”av sig självt”. Flera alternativ kan
övervägas. En sektorsmyndighet kan utses, som exemplet med Polismyndighetens samordningsroll i myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Det skulle då innebära att olika frågor samordnades av olika myndigheter.
Med tanke på hur länsstyrelsens uppdrag är formulerat är det
dock naturligt att överväga länsstyrelsen som samordnare i de myndighetsgemensamma områdena. Det skulle dock kräva samverkan
och samordning mellan länsstyrelserna inom området. I de geografiska områden som vi föreslår är det vare sig realistiskt eller effektivt att ha från två till som mest sju länsstyrelser som samordnare.
Då står således valet mellan att välja någon annan myndighet som
samordnare eller att välja en av länsstyrelserna inom det geografiska
Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
2021–2025 (Ds 2017:66).
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området. I ett sådant scenario skulle länsstyrelsens samordningsuppdrag och behovet av samverkan länsstyrelserna emellan komma
att påverkas till följd av andra myndigheters samordnade regionala
indelning.

3.5

Förslag till geografisk indelning

Förslag: De myndigheter som föreslås i föregående avsnitt ska
följa en gemensam indelning i sex geografiska områden som omfattar följande län:
• Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
• Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Värmland, Uppsala,
Västmanland, Örebro
• Stockholm, Gotland
• Jönköping, Kalmar, Östergötland
• Halland, Västra Götaland
• Blekinge, Kronoberg, Skåne.
Länsgränser var tänkta att avgränsa den statliga förvaltningens och
så småningom också landstingens verksamhet och länge var länsindelningen naturlig för statliga myndigheter. Men i takt med att
myndigheterna lämnat länsindelningen och valt sin egen geografiska
indelning har den svenska förvaltningsgeografiska kartan blivit mångfacetterad.
Ett flertal utredningar har synliggjort svårigheterna med att
statliga myndigheter har olika indelningar och vilka konsekvenser
detta får för verksamheterna och för kvaliteten i verksamheterna.
Senast pekade Försvarsberedningen i sin rapport från den 20 december 2017 på att en försvårande faktor för effektiv samordning på
regional nivå är att flera viktiga totalförsvarsmyndigheter har olika
regional indelning. Försvarsberedningen menar att det är ett problem att myndigheter som är viktiga för totalförsvaret har geografiska indelningar som vare sig stämmer överens med länens och länsstyrelsernas indelning eller med Försvarsmaktens militärregioner.18
Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
2021–2025 (Ds 2017:66), s. 98 ff.
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Vi har i det föregående redogjort för vilka fördelar en myndighetsgemensam indelning skulle få, enligt vår bedömning. Vi har föreslagit att Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Migrationsverket,
Trafikverket, Polismyndigheten, Rådet för Europeiska socialfonden
i Sverige och Tillväxtverket vad gäller strukturfondsprogrammen på
regional nivå, Kriminalvården, Säkerhetspolisen samt Åklagarmyndigheten ska ha en gemensam indelning av sina regionala områden.
Frågan som följer är: I hur många områden och i vilken geografi
ska den myndighetsgemensamma indelningen utformas?
3.5.1

Utgångspunkter

En grundläggande utgångspunkt i vårt arbete har varit att inte bryta
några läns- och landstingsgränser. Vidare har vi sökt lösningar som
innebär minst omställning för såväl de berörda statliga myndigheterna som för kommunsektorn. Därför har vi utgått ifrån redan
existerande strukturer. En helt ny statlig indelning som inte har
någon motsvarighet vare sig inom staten eller kommunsektorn
skulle innebära ytterligare en struktur lagd till den redan mångfacetterade förvaltningskartan. Vårt arbete har handlat om att hitta
en indelning som kan fungera för alla oavsett verksamhetsområde.
Ytterligare en utgångspunkt i bedömningen av antal områden och
geografi har varit att se till samverkansbehovet inom sådana verksamhetsområden som involverar flera statliga myndigheter samt
kommuner och landsting. Vi har i det ovanstående pekat på några
sådana områden där samverkan mellan myndigheter och mellan
myndigheter och kommunsektorn är helt avgörande för kvaliteten i
verksamheten, nämligen krisberedskap och totalförsvar, regional
utveckling samt mottagande av nyanlända.
En indelning relevant för staten
Det finns ingen självklar statlig utgångspunkt för ett förslag om en
myndighetsgemensam indelning. Dock kan konstateras att det är
vanligt förekommande att några geografiska områden överensstämmer i myndigheternas regionala indelning. Till exempel utgör de
fyra nordligaste länen ett område för de flesta myndigheter. På
motsvarande sätt utgör Stockholm tillsammans med Gotland ett
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område för de flesta myndigheter. Det kan också noteras att vissa
län ingår tillsammans med andra län i flera myndighetsindelningar
om än i olika konstellationer. Sålunda ingår Västra Götaland och
Halland tillsammans i flertalet myndighetsindelningar, liksom Skåne
och Blekinge.
Även om det finns områden som överensstämmer helt eller delvis har vi tidigt i vårt arbete kunnat konstatera att det inte finns en
myndighetsindelning som skulle vara optimal för övriga. Under utredningens gång har vi också fått anledning att revidera vår initiala
hypotes att den stora floran av indelningar är en effekt av olika
verksamhetslogiker. Den förefaller snarare vara en effekt av tillfälligheter och justeringar som gjorts under lång tid, vars ändamålsenlighet i dag går att ifrågasätta.
De flesta statliga myndigheter är indelade i mellan fyra till sju
områden, men indelningarna skiljer sig, som nämnts, från varandra.
Det är endast tre myndigheter bland dem vi föreslår som har samma
indelning och det är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten, vilket då skulle bli den naturliga utgångspunkten i en
indelning enbart utifrån ett statligt perspektiv.
En indelning relevant för kommunsektorn
Vår bedömning är att statlig samordning och indelning inte bör
betraktas isolerat från kommunsektorn. Därför har existerande
samverkansstrukturer för det kommunala självstyret varit en utgångspunkt i utredningen. En statlig indelning, som har en motsvarighet
i kommunsektorn, innebär att denna kan möta en samordnad stat i
en gemensam geografi.
Vi redovisar i kapitel 6 en översiktlig kartläggning av landstingens nuvarande samverkan inom olika verksamhetsområden och
hur landstingen ser på den framtida utvecklingen av samverkan.
Kartläggningen visar att landstingen samverkar med varandra inom
en lång rad olika verksamhetsområden, alltifrån sjukvård och regional utveckling till kulturfrågor, kollektivtrafik och infrastruktur.
Denna samverkan sker i olika geografier, vilket för ett landsting
kan innebära att i sjukvårdssamarbetet är det en uppsättning landsting som ingår i samverkan medan det för en annan fråga inte sällan
är andra landsting som ingår i samverkan. Som exempel kan nämnas
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att Kalmar ingår i samma sjukvårdsregion som Jönköpings och
Östergötlands län men att samverkan när det gäller regional utveckling och infrastruktur främst sker tillsammans med övriga län i
Småland och i Regionsamverkan Sydsverige (se kap. 6). För landstinget i Östergötlands län är däremot mycket av fokus kring regional
utveckling längs stråket mot Stockholm.
När det gäller Värmlands län sker samverkan i hälso- och
sjukvårdsfrågor inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion medan man
i andra frågor samverkar med Västra Götalandsregionen, som ingår
i samma Trafikverksregion som Värmland.
Landstingens samverkan sker i olika former till exempel i kommunalförbund, aktiebolag, ekonomiska föreningar och genom samverkansavtal. Till detta ska läggas alla de mera informella samverkansformerna. De författningsreglerade samarbeten som täcker hela landet
är samverkan i sjukvårdsregionerna samt arbetet inom programområdena för strukturfonderna, vilket därmed utgör en naturlig utgångspunkt för en indelning som är relevant för kommunsektorn.

3.6

Sex områden i en gemensam geografi

Vårt förslag är att de myndigheter som föreslås i föregående kapitel
ska följa en gemensam indelning i sex geografiska områden. Det
stämmer väl överens med det antal områden som de flesta förvaltningsmyndigheter med regional indelning har i dag och som är det
mest ändamålsenliga och resurseffektiva. Det är också det antal som
vi bedömer innebär minst omställning för de flesta av våra föreslagna myndigheter. Vårt förslag innebär ett begränsat behov när det
gäller förändringar av lokaliseringar av verksamhetsorter för regionala kontor.
Vårt uppdrag är att föreslå en indelning som är relevant för
staten som helhet och för kommuner och landsting och vi har, som
nämnts, utgått ifrån existerande samverkansstrukturer. Utifrån
detta är vår samlade bedömning att en indelning som så långt möjligt överensstämmer med de sex sjukvårdsregionerna har flera fördelar. Sjukvårdsregionernas karta har även mycket gemensamt rent
geografiskt med flera myndigheters nuvarande indelning.
Indelningen i regioner för hälso- och sjukvården regleras i hälsooch sjukvårdsförordningen (2017:80). I varje sjukvårdsregion finns
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en samverkansnämnd vars uppgift bland annat är att inom regionen
samordna den högspecialiserade vården. I Norra och Sydöstra sjukvårdsregionen har de ingående landstingen valt att utveckla samverkansnämnden och skapat en plattform med ett tydligare beslutsmandat. I propositionen En ny beslutsprocess för den högspecialiserade
vården (prop. 2017/18:40) föreslås att samtliga sjukvårdsregioner
ges beslutsmandat, vilket innebär att samverkan i sex regioner stärks
ytterligare. Sjukvårdsregionerna har funnits sedan 1960-talet och är
en inarbetad samverkansplattform för landstingen i hela landet.
Sjukvårdsregionerna är sex till antalet, vilket överensstämmer
med det som de flesta statliga myndigheter med regional indelning
tillämpar i dag. Som nämnts finns ytterligare en reglerad och inarbetad samverkansarena, programområdena för strukturfonderna.
Dessa är emellertid åtta till antalet, vilket skulle innebära att de
flesta myndigheter fick utöka antalet regioner, vilket i sin tur skulle
innebära en stor omställning med stora kostnader som följd.
Det finns mycket som talar för att samtliga landsting från och
med 1 januari 2019 har ansvaret för regional utveckling. Visserligen
samverkar landstingen om regional utveckling i huvudsak i andra
konstellationer än de som motsvarar sjukvårdsregionernas områden,
men givet landstingens egna bedömningar att samverkan generellt
sett kommer att öka inom alla områden så kan man förmoda att
den nya geografin kan få betydelse i det sammanhanget.
En betydande faktor för vårt val av en områdesindelning som
motsvarar den som i dag finns på sjukvårdsområdet är att flera myndigheter, framför allt Försvarsmakten, har och måste ha en samverkan med landstingens hälso- och sjukvård. Landstingens hälsooch sjukvård är en viktig del av totalförsvaret, då det inte är aktuellt
för Försvarsmakten att bygga upp någon mer omfattande egen
sjukvårdsorganisation. Försvarsberedningen berör denna fråga specifikt och menar till exempel att ansvars- och ledningsförhållanden
mellan landstingen och de geografiskt samordnade militärregionerna och civilområdena som föreslås måste tydliggöras. Därtill föreslår beredningen att landstingen inom varje civilområde bör utpeka
minst ett sjukhus till beredskapssjukhus19.

Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
2021–2025 (Ds 2017:66), s. 192 ff.
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Således bedömer vi att det inte bara finns ett värde rent allmänt
med att staten och den kommunala sektorn delar regional geografi,
utan att det finns ett särskilt värde i att denna gemensamma indelning omfattar hälso- och sjukvårdens organisation.
Dock anser vi att sjukvårdsregionernas geografi inte kan tillämpas
fullt ut för den statliga regionala indelningen. En grundläggande
utgångspunkt för vårt förslag är, som framhållits ovan, att läns- och
landstingsgränser inte ska brytas. Hallands län är delat mellan två
sjukvårdsregioner, vilket innebär att förvaltningskartan måste justeras
i förhållande till de områden som i dag utgör sjukvårdsregionerna.
Med denna justering har vi landat i ett förslag som innebär att de
myndigheter som föreslås i föregående kapitel ska följa en gemensam
indelning i sex geografiska områden som omfattar följande län:
Tabell 3.4

Föreslagna områden

Område

Län

Nord

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Värmland, Uppsala,
Västmanland, Örebro
Stockholm, Gotland
Jönköping, Kalmar, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kronoberg, Skåne

Mitt
Stockholm-Gotland
Öst
Väst
Syd

Ovanstående förslag skulle alltså ge sex områden där två områden,
Nord och Öst, har en befolkning på cirka en miljon invånare,
medan övriga fyra har cirka två miljoner invånare. Vi bedömer att
det är acceptabla och delvis ofrånkomliga variationer. De flesta myndigheter har en indelning i dag som motsvarar både områdena nord
och område Stockholm-Gotland. Halland och Västra Götaland tillhör samma område i samtliga av våra föreslagna myndigheters organisationer, så även i vårt förslag. Det område som vi föreslår som
utgörs av Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län finner sin
ungefärliga motsvarighet i Polismyndighetens, Åklagarmyndigheten,
Säkerhetspolisens och Migrationsverkets regionala indelning, med
den skillnaden att Kalmar län ersätts av Södermanlands län. När det
gäller det sydligaste området i vårt förslag tillhör Blekinge och Skåne
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samma indelning i nästintill samtliga föreslagna myndigheters organisationer.
Område Stockholm-Gotland och område Väst omfattar två län
vardera. Områdena Syd och Öst omfattar tre län, medan område
Nord omfattar fyra län. Område Mitt däremot, omfattar hela sju
län, vilket inte är oproblematiskt. Det kan också konstateras att
ingen av de föreslagna myndigheterna i dag har ett område motsvarande det som i vårt förslag benämns område Mitt. Utifrån vår
dialog med myndigheterna är dock vår sammantagna bedömning
att det är en möjlig indelning.
Alternativa justeringar av den föreslagna geografin
Det finns mycket starka skäl, som redogjorts för ovan, att staten
och den kommunala sektorn delar regional geografi och det finns
ett särskilt värde i att denna gemensamma geografi innefattar hälsooch sjukvården, inte minst utifrån ett krisberedskaps- och totalförsvarsperspektiv. Samtidigt är en myndighetsgemensam indelning utifrån sjukvårdsregionerna inte helt oproblematisk. Område Mitt, som
motsvarar Dalarnas, Gävleborgs, Uppsalas, Örebros, Västmanlands,
Södermanlands och Värmlands län är inte stort till ytan jämfört med
det nordligaste området som motsvarar Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands och Västernorrlands län. Område Mitt blir emellertid det
näst största till ytan, i kombination med en befolkning på cirka två
miljoner och omfattar dessutom sju län och 80 kommuner. Ingen
av de myndigheter som vi föreslår har heller denna indelning.
Försvarsberedningen föreslår att de 21 länen bildar ett antal större
geografiska civilområden med 3 till 6 län i varje område. Också mot
bakgrund av att Försvarsberedningen gör bedömningen att varje
civilområde bör omfatta högst sex län är det föreslagna området
Mitt ett stort område. Ytterligare en invändning mot det föreslagna
området Mitt är att ansvaret för Vänern delas, vilket både utifrån
ett infrastruktur- och krisberedskapsperspektiv kan innebära svårigheter.
Vår bedömning är därför att en justering av vårt huvudförslag
att relativt strikt följa gränserna för sjukvårdsregionerna skulle kunna
vara att Värmland, i stället för att ingå i område Mitt, skulle ingå i
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område Väst. Med en sådan justering skulle område Mitt omfatta
sex län och ansvaret för Vänern skulle hållas samman.
De myndigheter som påverkas mest av den föreslagna indelningen i område Mitt är Polismyndigheten och Kriminalvården.
Polismyndigheten har två ledningscentraler i det föreslagna området och bedömer att det är mycket svårt att inom överskådlig tid
genomföra en ny omorganisation och att reducera antalet områden
från sju till sex. Kriminalvårdens nuvarande region Mitt är i dag den
största sett till antalet klientplatser och skulle med vårt förslag bli
ännu större. Detta får, enligt Kriminalvården, konsekvenser för
regionkontorens förmåga att styra, stödja och följa upp verksamheten.
Vår bedömning är därför att ytterligare en möjlig justering av vårt
huvudförslag är att Polismyndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen skulle ha två områden inom det
geografiska område Mitt som vi föreslår.

3.7

Alternativt förslag till geografisk indelning

Ett alternativ till den regionala indelning vi förordar skulle kunna
vara att föreslagna myndigheter indelar sig i en geografi som motsvarar de sju polisregionerna. Bakgrunden till de sju polisregionernas indelning är ett beslut som Genomförandekommittén för den
nya Polismyndigheten fattade i juni 2013. Indelningen bygger på
tidigare samverkansområden inom polisen, alltså områden för geografisk samverkan mellan tidigare länspolismyndigheter.20
En fördel med indelningen är naturligtvis att den utöver polisen
också redan tillämpas av Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten. För samtliga tre gäller att de relativt nyligen organiserat sig i
dessa områden och att det för framförallt Polismyndigheten var en
genomgripande förändring. Polismyndigheten bedömer det, som
nämnts, som mycket svårt att inom en överskådlig framtid genomföra en ny omorganisation och att reducera antalet regioner från sju
till sex. En ytterligare omorganisation skulle innebära en effek-

20
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (2013), Beslut om polisregioner och
huvudorter. Beslut 2013-06-25.
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tivitetsförlust för Polismyndigheten, som även är en central myndighet utifrån ett beredskapsperspektiv.
Som konstaterats tidigare är polisregionerna också den geografi
som används inom ramen för regeringens satsning på myndighetsgemensam samverkan mot organiserad brottslighet. Denna samverkan
innefattar många myndigheter och är den befintliga länsövergripande struktur som framför allt lyfts fram av de myndigheter vi
föreslår.
Utifrån totalförsvarets behov torde sju geografiska områden
kunna vara acceptabelt. Försvarsberedningen föreslår att de 21 länen
bildar ett antal större geografiska civilområden med cirka 3–6 län i
varje. Det innebär ungefär 4–7 områden.
En indelning som motsvarar polisregionerna har dock inte någon
motsvarighet i kommunsektorn, vilket har varit en viktig utgångspunkt i vårt huvudförslag. Med polisregionernas indelning förlorar
man också den viktiga kopplingen till hälso- och sjukvården som
vårt huvudalternativ innebär.
Det vi därutöver anser talar emot denna indelning är att flera av
de myndigheter vi föreslår uppger att de resursmässigt har svårt att
bära fler än sex regioner. Det gäller till exempel Migrationsverket.
Vårt alternativa förslag till regional indelning skulle ge följande
områden, som alltså motsvarar de befintliga polisregionerna.
Tabell 3.5

Områden i alternativt förslag

Område

Län

Nord
Bergslagen
Mitt
Stockholm
Öst
Väst
Syd

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Dalarna, Värmland, Örebro
Gävleborg, Uppsala, Västmanland
Stockholm, Gotland
Jönköping, Södermanland, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Detta förslag skulle ge sju områden där tre områden, Stockholm,
Väst och Syd har en befolkning på cirka två miljoner invånare, medan
övriga fyra har cirka en miljon invånare.
Ett första konstaterande är ett flera polisregioner har exakta
motsvarigheter i de områden som utgör vårt huvudsakliga förslag.
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Det gäller polisregion Nord (Jämtlands län, Norrbottens län,
Västerbottens län och Västernorrlands län), polisregion Stockholm
(Stockholms län och Gotlands län) samt polisregion Väst (Hallands
län och Västra Götalands län).
Det område som i vårt huvudförslag motsvarar de sju länen i
sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro, är indelat i två polisregioner,
nämligen polisregion Bergslagen (Dalarnas län, Värmlands län,
Örebro län) och polisregion Mitt (Gävleborgs län, Uppsala län och
Västmanlands län).
Södermanlands län, som i vårt förslag ingår i det område som
motsvarar Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, tillhör i stället polisregion Öst med Jönköpings län och Östergötlands län. Det har en
ungefärlig motsvarighet i det område vi föreslår med Jönköpings
län, Kalmar län och Östergötlands län. De två områdena är befolkningsmässigt och ifråga om kommunantal tämligen likvärdiga.
Slutligen skiljer sig förslagen åt med avseende på ett enda län när
det gäller det sydligaste området som i vårt huvudsakliga förslag omfattar Blekinge län, Kronobergs län och Skåne län. Polisregion Syd
har i stort sett samma indelning, men omfattar alltså även Kalmar län.

3.8

Ikraftträdande

Förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.
Den nya regionala organisation för totalförsvaret som föreslås av
Försvarsberedningen ska börja gälla 2021. Vidare löper nuvarande
programperioder för strukturfonderna till och med 2020. Den nya
programperioden börjar 2021. Innan dess är det svårt för Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige och Tillväxtverket att ändra sin
organisation för hanteringen av dessa program. Mot denna bakgrund föreslår vi att den myndighetsgemensamma indelningen ska
träda i kraft den 1 januari 2021. Det ger även myndigheterna gott
om tid att genomföra en ändrad regional indelning. Det är dock av
stor vikt att beslutet fattas så snart som möjligt så att de myndigheter som vill successivt kan börja anpassa sig till det kommande
förslaget.
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4

Beteckning och utformning
av namn på kommuner
på regional nivå

Enligt direktiven ska kommittén analysera om det är lämpligt att
ändra beteckningen landsting till en annan gemensam beteckning
för kommuner på regional nivå samt utifrån den gemensamma beteckningen föreslå hur namnen på dessa ska utformas.
Vi gör inledningsvis en genomgång av bakgrunden till dagens
situation och om det har skett en sådan principiell förändring som
motiverar ett beteckningsbyte.

4.1

Beteckning för kommuner på regional nivå

4.1.1

Situationen i dag

I kommunallagen, vallagen och annan lagstiftning används beteckningen landsting för kommuner på regional nivå. I takt med att fler
landsting har tagit över det regionala utvecklingsansvaret är det allt
fler som har börjat använda sig av beteckningen region i stället för
landsting. I Skåne och Västra Götalands län har man gjort så sedan
i slutet av 1900-talet. Enligt 4 § lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län får 13 av de 20 landstingen i dag besluta
att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Alla dessa 13 använder
sig av denna möjlighet. Även Gotlands kommun har fått möjlighet
att använda regionfullmäktige och regionstyrelsen i stället för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på motsvarande sätt. Det
finns, förutom nämnda landsting och Gotlands kommun, även ett
antal samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan
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i länen och andra typer av kommunalförbund som använder beteckningen region och regionförbund.
Utöver denna möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse som ges i lagen, använder de aktuella
landstingen även egna beteckningar på själva landstinget. Exempelvis använder Skåne läns landsting Region Skåne som egen beteckning och Västra Götalands läns landsting har valt Västra Götalandsregionen som beteckning. På motsvarande sätt använder Gotlands
kommun Region Gotland som beteckning. Den officiella beteckningen är dock fortfarande Skåne läns landsting och så vidare
(prop. 2001/02:7 s. 54). Det är även särskilt reglerat i 4 § tredje stycket
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län att vid genomförande av val enligt vallagen ska beteckningen landstingsfullmäktige
användas, även om landstinget har rätt att använda regionfullmäktige
i andra sammanhang.
Eftersom de officiella namnen inte har ändrats är det fortfarande
dessa som finns registrerade i Statistiska centralbyråns register över
landsting. Flera landsting har försökt få de egna regionbeteckningarna införda i registret men det har inte ansetts möjligt så länge
de officiella namnen inte ändras.
Regeringen konstaterade i ovan nämnda proposition
(prop. 2001/02:7 s. 54) att användandet av egna beteckningar inte
torde komma i konflikt med bestämmelserna i kommunallagen och
de dåvarande bestämmelserna i regeringsformen, men framhöll att
det kunde finnas en viss risk för att alla medborgare inte är helt på
det klara med att det är landstinget och inte en annan organisation
som avses. Vid denna tid användes fortfarande benämningen landstingskommun i regeringsformen. Det är enligt vad regeringen anförde inte önskvärt om det skulle uppstå en situation där landstingen i olika delar av landet använder egna namn med helt olika
konstruktioner. Vidare anfördes att det ligger ett värde i att namnet
upplyser om vilken typ av organisation det är fråga om.
Dagens situation innebär att det på många håll är en annan beteckning än den som används av landstingen själva som står i
officiella register och på valsedlar. Utöver vad regeringen anförde i
ovanstående proposition kan detta också ställa till administrativa
problem för landstingen, till exempel när det gäller deltagande i olika
europeiska och internationella sammanhang samt vid tecknande av
avtal.
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Bakgrunden till dagens situation

Landstingen i Skåne och Västra Götalands län fick i samband med att
det infördes en försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i slutet av 1990-talet rätt att besluta att landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelsen i stället skulle betecknas regionfullmäktige
och regionstyrelsen. Den ändrade regionala ansvarsfördelningen innebar att så kallade regionala självstyrelseorgan i några län övertog
bland annat ansvaret för att utarbeta en strategi för länets långsiktiga utveckling och ansvaret för transport och infrastrukturplanering
från länsstyrelsen. Självstyrelseorganen var landsting eller samverkansorgan samt, när det gäller Gotland, en kommun. Till att börja med
omfattades Gotlands, Kalmar och Skåne län av försökslagstiftningen,
senare tillkom även Västra Götalands län.
Rätten att använda de nya beteckningarna på fullmäktige och
styrelse motiverades i förarbetena med att namnändringen kunde
markera för medborgare, myndigheter och näringsliv landstingets
förändrade roll i regionen (prop. 1996/97:36, s. 36).
Försöksverksamhetens syfte var enligt regeringen att tillmötesgå det intresse som fanns i vissa län att pröva nya metoder för att
utveckla den regionala verksamheten och ge den en starkare demokratisk förankring. En bred förankring av det regionala utvecklingsarbetet kunde bidra till en bättre samordning och därmed till
ett effektivare utnyttjande av de resurser som fanns inom regionen.
En sådan kraftsamling av resurser på regional nivå borde enligt
regeringen kunna underlätta utvecklingen av konkurrenskraftiga
regioner. Det framhölls också att det är angeläget att ha en tydlig
politisk representation vid kontakter inom EU.
I diskussionerna i Skåne och Västra Götaland var även geografifrågan viktig. Medborgarnas ökade rörlighet över länsgränserna och
frågan om valfrihet inom sjukvården gjorde att de dåvarande gränserna inte uppfattades som ändamålsenliga.
Försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning
blev så småningom permanent och i dag är det 13 landsting som har
tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Resterande sju landsting har ansökt hos regeringen om att få göra detta. Det är endast i
Stockholms län som det fortfarande är länsstyrelsen som har detta
ansvar. I övriga län är det antingen landstinget eller ett samverkansorgan som har ansvaret. Två departementspromemorior, Regionalt
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utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län
(Ds 2017:20) och Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
(Ds 2017:61) med förslag om att samtliga landsting från och med
2019 ska ha det regionala utvecklingsansvaret har remitterats.
4.1.3

Landsting, en kort historik

För att analysera om det är lämpligt att ändra beteckningen landsting är beteckningens ursprung och de uppgifter landstingen har
haft över tid av intresse.
Landstingen, eller landskapstingen, är en beteckning med medeltida rötter. Så kallades de allmänna folkmöten, som hölls i de gamla
landen eller landskapen för behandling av rikets gemensamma angelägenheter. I början av 1400-talet gick landstingen upp i lagmans och
räfstetingen, men återupplivades vid vissa tillfällen även därefter.
I takt med att riksdagen fick större makt fick den gamla folkliga
självstyrelsen ge vika, och landstingen försvann helt (SOU 1995:27,
s. 64).
De moderna landstingen tillkom genom 1862 års kommunalförfattningar som upphöjdes till lag 1866 i samband med att tvåkammarriksdagen ersatte den gamla ståndsriksdagen. Införandet av
landsting hade diskuterats sedan 1830-talet i samband med förslag
till en riksdagsreform. Man ville återuppliva de gamla landskapstingen, som helt försvann då lagmansrätten upphörde 18491.
Landstingen, som inte hade något direkt samband med de gamla
landskapstingen, fick från början uppgiften att vara regionala kommunala självstyrelseorgan.2 Landstingen skulle vara ett forum för
att uttrycka folkviljan. Det skulle vara en regional förankrad institution som kunde sköta uppgifter som annars lades på staten3. Till
en början stod dock landstingen under länsstyrelsernas tillsyn. Länsstyrelsen svarade för ärendenas beredning och verkställighet. Fram
till 1894 utsågs i allmänhet landshövdingen till landstingets ordförande. Landstingens beslut skulle fram till 1924-års landstingslag
underställas och fastställas av länsstyrelsen4.
SKL, 150 år av självstyrelse, s. 411.
Gustafsson, Kommunal självstyrelse, s. 17.
3
SKL, 150 år av självstyrelse, s. 411.
4
SKL, 150 år av självstyrelse, s. 413 och Gustafsson, Kommunal självstyrelse, s. 82.
1
2
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Inledningsvis tillhörde inte de större städerna något landsting.
Städer med minst 25 000 invånare ställdes utanför landstingen. Representanterna i landstingens beslutande organ utsågs från början indirekt
av städer och landskommuner. Det var först i samband med rösträttsreformerna 1910 som landstingen blev direktvalda.
Landstingen och de större städerna hade till uppgift att utse
ledamöter till riksdagens första kammare, en funktion som upphörde 1971 då tvåkammarriksdagen avskaffades5.
Landstingens verksamheter var inledningsvis mycket blandade.
Dagens dominerande verksamhet, hälso- och sjukvård, hade en
relativt undanskymd plats i landstingens tidiga historia vilken var
mer närings- och utbildningsinriktad. Tre övergripande områden
som i olika grad kommit att prägla landstingens verksamhet sedan
den startade är 1) näringar och kommunikation, 2) hälso- och sjukvård samt 3) kultur och undervisning6. Under landstingens första år
bestod 37 procent av de totala utgifterna av sjukvård. Cirka 10 procent av lantbruk med binäringar, 16 procent gick till kommunikationsområdet och 20 procent lades på undervisning samt övriga
frågor. Med åren kom specialiseringen att öka. Redan mot slutet av
1800-talet utgjorde sjukvården nästan 70 procent av verksamheten.
1950 gick hela 85 procent av landstingens utgifter till de obligatoriska åtagandena rörande sjukvården (SOU 1995:27 s. 12).
1954 stiftades en ny landstingslag. Landstingets karaktär av kommun markerades genom införande av termen landstingskommun för
att beteckna den juridiska personen och området, medan termen
landsting förbehölls det beslutande organet7.
Även om hälso- och sjukvård tog en allt större del av anslag och
andra resurser i anspråk innebar 1960-talet en breddning av landstingens verksamhet. Man kan även tala om en återvändo till samhällsområden som tidigare under 1800- och det tidiga 1900-talet
utgjort viktiga sektorer för landstingen. Det gäller infrastruktur
och kommunikation – men även till exempel kulturområdet8.
Under 1970-talet fick landstingen bland annat ansvar för gymnasial utbildning, exempelvis vårdutbildning och naturbrukslinjer.
Landstingen har även haft huvudmannaansvar för folkhögskolor,
Gustafsson, Kommunal självstyrelse, s. 17.
SKL, 150 år av självstyrelse, s. 416 och 420.
7
Gustafsson, Kommunal självstyrelse s. 84.
8
SKL, 150 år av självstyrelse, s. 447.
5
6
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vilket flera landsting fortfarande har. Utöver utbildningsfrågor kom
landstingen även att få ett större ansvar för kulturfrågor. Under
1970-talet fick landstingen också ett delat huvudmannaskap för de
regionala utvecklingsfonder som hade till syfte att främja utvecklingen i småföretag. Dessa fonder ersatte de tidigare företagareföreningarnas uppgifter som det näringspolitiska instrumentet i
länen. Från och med 1980-talet tillkom ansvaret för den regionala
kollektivtrafiken.
1992 ändrades beteckningen landstingskommun i kommunallagen och ersattes med den tidigare beteckningen landsting. I regeringsformen användes dock landstingskommun ända fram till 2011.
Sedan slutet av 1990-talet och försöken med en ändrad regional
ansvarsfördelning har allt fler landsting tagit över ansvaret för
regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering från länsstyrelserna, det som i dag kallas för det regionala utvecklingsansvaret. Det innebär att dessa landsting numera ansvarar för att ta fram
strategier för länets utveckling. Strategier som även andra aktörer
ska beakta i sin verksamhet. I uppdraget ingår att ha nära samverkan med berörda aktörer t.ex. kommuner. Dessutom har landstingen genom kultursamverkansmodellen fått nya uppgifter inom
kulturområdet.
Ansvaret för regional utveckling enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen (2002:34) om samverkansorgan i
länen är rent verksamhetsmässigt relativt begränsat. Dock har landstingens arbete med regionala utvecklingsfrågor sammantaget ökat.
I detta inkluderas frågor kring utbildning, kultur, trafik och infrastruktur.
4.1.4

Regionbegreppet

1944 års kommitté för kommunal samverkan lanserade tidigt begreppet ”regionkommun”. Kommittén lämnade 1947 ett betänkande
med förslag till lag om regionkommuner m.m. (SOU 1947:30).
I betänkandet föreslogs att det skulle inrättas en ny slags direktvalda sekundärkommuner som skulle betecknas regionkommuner.
De skulle framför allt ha till uppgift att upprätta regionplaner. Det
riktades stark kritik mot förslaget från många remissinstanser och
förslaget genomfördes aldrig.
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Under hela efterkrigstiden har den offentliga förvaltningens organisation på den regionala nivån diskuterats. När det gäller ansvarsfördelningen av uppgifter och frågor om medborgarinflytande användes tidigare begreppet ”länsdemokrati”, vilket framför allt handlade
om att ansvaret för politiskt betonade uppgifter skulle föras över
från länsstyrelserna och andra myndigheter till landstingen.
I motioner till 1964 års riksdag hemställdes om en utredning av
frågan om att ersätta den dåvarande landstingslagen med en lag om
länsparlament och självstyrelseorganisation på länsplanet. Frågan
hade tagits upp redan vid föregående års riksmöte, men då avvisats.
Motionerna behandlades av konstitutionsutskottet, som ansåg att
starka skäl talade för att de regionala och lokala organens ställning
inom folkstyrelsen borde prövas (KU 1964:39). Utskottet framhöll
samtidigt att reformer i en sådan omfattning att man kunde riskera
en utveckling mot delstater var helt inaktuell för vårt lands vidkommande. Utskottet fann att frågan om nödvändigheten att samordna och förstärka den splittrade regionala förvaltningen och att
stärka den kommunala självstyrelsen på det regionala planet var en
författningspolitisk fråga av betydelse.
I december 1964 tillsattes Länsdemokratiutredningen. I sitt betänkande Förvaltning och folkstyre (SOU 1968:47) föreslog utredningen att sådana uppgifter, där ett stort mått av subjektivitet är
nödvändigt vid beslutsfattandet, bör delegeras till kommunala organ
och att länsstyrelserna i första hand skulle syssla med administrativ
rättsprövning och skatteförvaltning. I utredningens förslag skulle
dock landstingens dåvarande beteckning och organisation i huvudsak bibehållas, trots kraftigt utökat ansvar.
Den parlamentariska kommittén Länsdemokratikommittén lämnade 1978 i delbetänkandet Regional utvecklingsplanering, länsplanering m.m. (SOU 1978:35) förslag till en delreform rörande länsplaneringen, dvs. den regionala utvecklingsplaneringen. Som en del
av Länsdemokratikommitténs underlag i det fortsatta arbetet utarbetades inom Statskontoret rapporten Regionkommunen – en
skiss till samlad länsförvaltning (1981:8). I rapporten diskuterades
en lösning med en regional förvaltning bestående av en regionkommun med ansvar för bl.a. den regionala samhällsplaneringen
och en länsstyrelse med renodlade förvaltningsuppgifter. De statliga länsorganens uppgifter skulle i huvudsak föras över till regionkommunen.
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Behandlingen av länsdemokratidebatten under 1960 och 70-talen
ledde inte till någon omfördelning av ansvar och arbetsuppgifter
mellan länsstyrelse och landsting. Vad som betonades var att samordningen inom den regionala statliga förvaltningen borde förbättras och länsstyrelsens ställning stärkas (prop. 1996/97:36 s. 24).
Den länsdemokratiska linjen fick dock visst genomslag genom att
länsstyrelsens högsta organ, styrelsen, genom en förändrad valordning år 1977 fick en politisk sammansättning som avspeglade
länsopinionen.
Debatten om den regionala nivåns utveckling och organisation
tog ny fart under 1990-talet, då utöver de tidigare länsdemokratifrågorna även den regionala och lokala nivåns ökade betydelse lyftes
fram (även denna diskussion var dock äldre än så). Bland förslagen
om nya direktvalda organ som skulle ta över uppgifter från länsstyrelser och andra statliga myndigheter förekom olika beteckningar,
exempelvis ”länsparlament” och ”länsting” (se t.ex. Konstitutionsutskottets betänkande Länsdemokratifrågor (1991/92:KU4).
I augusti 1992 tillkallades en parlamentarisk kommitté, Regionberedningen, för att utforma förslag om den offentliga verksamhetens uppbyggnad och indelning på regional nivå. Regionberedningen ansåg i sitt slutbetänkande Regional framtid (SOU 1995:27)
att staten även fortsättningsvis borde ha en regional samordnad
organisation med ansvar för allmänna förvaltningsuppgifter, t.ex.
tillståndsgivning. Det regionala utvecklingsansvaret borde dock flyttas
från länsstyrelserna till landstingen.
Samhällsutvecklingen hade enligt Regionberedningens bedömning
ökat den regionala och lokala nivåns betydelse och därmed behovet
av förstärkt demokratiskt inflytande. Förutsättningarna för ekonomisk utveckling och välstånd skulle i framtiden bli alltmer beroende av de insatser som görs på regional nivå. För detta talade den
ekonomiska och tekniska utvecklingen inte minst på informationsteknologins och transportsystemens områden. Den utvecklingen
väntades fortgå i allt snabbare takt och leda till att näringslivet
skulle bli alltmer internationaliserat och till att områden som samtidigt utgör funktionella och administrativa regioner skulle öka i
betydelse. De framgångsrika regioner i Europa, med vilka svenska
regioner i framtiden skulle vara tvungna att konkurrera, hade i regel
väl utformade utvecklingsstrategier med betoning av goda utbildnings- och forskningsmöjligheter. För att bli konkurrenskraftiga
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behövde därför även de funktionella svenska regionerna utforma
och förverkliga sådana strategier. Sveriges inträde i EU väntades
komma att påskynda vårt lands integrering i regionernas Europa.
Detta skulle sannolikt öka kraven på att den regionala samhällsorganisationen blir betydligt mindre komplicerad och mer anpassad
till tidens krav.
När det gäller beteckningsfrågan använde Regionberedningen i
betänkandet både det mer generella uttrycket regionala självstyrelseorgan och benämningen landsting (landstingskommun). Eftersom den sistnämnda benämningen var grundlagsreglerad kunde någon
annan beteckning inte officiellt användas förrän efter en grundlagsändring. Det alternativ till beteckningen landsting som enligt beredningens mening framstod som den lämpligaste var regionkommun.
Med en sådan ordning markerades att de nya landstingen skulle fullgöra fler funktioner och uppgifter än de nuvarande (SOU 1995:27,
s. 19–20). I debatten hade också andra namn föreslagits, bl.a. länsting och länsparlament. Mot det förstnämnda hade enligt beredningen anförts att det för tanken till en institution inom den juridiska
sfären häradsting, tingsrätt, och mot det sistnämnda att det lätt kan
associera till en statsrepresentation eller delstatsrepresentation och
därmed också till en statsbildning av federativ karaktär.
Många remissinstanser var tveksamma eller negativa till Regionberedningens förslag. Regeringen ansåg att en framgångsrik samverkan på regional nivå inte kunde skapas om de offentliga organen
i regionen motsatte sig föreslagna former för samverkan. Regeringen föreslog i stället i propositionen Den regionala samhällsorganisationen (prop. 1996/97:36) en försöksverksamhet med ändrad
ansvarsfördelning i några län (se avsnittet Bakgrunden till dagens
situation ovan). I propositionen anfördes bland annat att förutsättningarna för ekonomisk utveckling, välstånd och en god livsmiljö i
framtiden allt mer skulle bli beroende av de insatser som görs på
lokal och regional nivå. Huvuddelen av regeringens förslag kom att
genomföras och det var i detta sammanhang som Skåne och Västra
Götaland fick möjligheten att börja använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse.
I maj 1997 tillkallades Den parlamentariska regionkommittén
(PARK) för att dels utvärdera den försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning mellan stat och kommun som riksdagen
beslutat om, dels utforma vissa förslag om den framtida regionala
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organisationen. Regionkommittén ansåg att självstyrelseorganen i
Skåne, Västra Götalands och Gotlands län borde betecknas regioner
i stället för landsting respektive kommun. Vidare att Gotlands
kommun, på motsvarande sätt som självstyrelseorganen i Skåne län
och Västra Götalands län, borde få rätt att använda beteckningen
regionfullmäktige i stället för kommunfullmäktige. Kommittén motiverade detta på följande sätt. Inför en fortsatt och utvidgad försöksverksamhet är det också viktigt att klara ut namnfrågan, dvs. beteckningarna på självstyrelseorganen samt fullmäktigeförsamlingar
och styrelser. Namnfrågan har en stor betydelse för självstyrelseorganen och därför föreslås en ändring av försökslagen som innebar
att de självstyrelseorgan som har direktvalda fullmäktige ges rätt att
benämna sig regioner.
Regeringen gjorde i propositionen Regional samverkan och statlig länsförvaltning (prop. 2001/02:7, s. 54) en annan bedömning.
Regeringen konstaterade att det angavs i kommunallagen att ”Sverige
är indelat i kommuner och landsting” och i den dåvarande lydelsen
av regeringsformen att det ”I riket finns primärkommuner och landstingskommuner”. Regeringsformens och kommunallagens bestämmelser var ett skäl till att regeringen inte följde Regionkommitténs
förslag om namnbyte för landstingen i Skåne län och Västra
Götalands län.
Regeringen anförde dock, som angivits i avsnitt 4.1.1, att bestämmelserna i kommunallagen och regeringsformen inte torde
komma i konflikt med bruket av egna beteckningar som sedan länge
hade använts på många håll. I alla formella sammanhang krävdes det
dock enligt regeringen att det officiella namnet används, i annat fall
kan beslutens giltighet ifrågasättas. Exempelvis är den officiella
beteckningen ”Södermanlands läns landsting” medan den egna beteckningen är ”Landstinget i Sörmland”. Regeringen konstaterade
vidare att Skåne läns landsting använde Region Skåne som egen
beteckning och att Västra Götalands läns landsting hade valt Västra
Götalandsregionen. Dessa beteckningar kunde enligt regeringen ha
en symbolisk funktion för att markera att en förändring hade inträffat jämfört med den tidigare ordningen. Samtidigt finns det en
viss risk för att alla medborgare inte är helt klara på att det är landstinget och inte en annan organisation som avses. Det var enligt
regeringens mening inte önskvärt om det skulle uppstå en situation
där landstingen i olika delar av landet använder egna namn med helt
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olika konstruktioner. Det ligger ett värde i att namnet upplyser om
vilken typ av organisation det är fråga om.
När det gällde frågan om val konstaterade regeringen att det av
vallagen (1997:157) framgår att val ska ske till landstingsfullmäktige
och att det på valsedlarna ska stå ”Val till landstingsfullmäktige”.
Valförfarandet är enligt vad regeringen anförde ett demokratiskt
fundament och valet till landsting hade en lång tradition. Regeringen var därför inte beredd att föreslå en ändring av vallagen på
denna punkt.
4.1.5

Ansvarskommittén

Ansvarskommittén föreslog i betänkandet Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) inrättandet av nya
direktvalda regionkommuner. Denna beteckning hade som sagt föreslagits även tidigare i olika sammanhang. Regionkommunerna skulle
ersätta landstingen och ha ett vidgat uppdrag. I förslaget ingick att
uppgifter med anknytning till utveckling och tillväxt lades samman
för att underlätta ett tvärsektoriellt arbete som samtidigt skulle ges
en demokratisk förankring på regional nivå. Regionkommunerna
föreslogs också ha ansvar för att finansiera och tillhandahålla hälsooch sjukvård. Ett centralt tema i kommitténs analys var behovet av
en enhetlig geografisk indelning på regional nivå med färre och mer
jämnstora län och regioner än med dagens indelning.
När det gäller beteckningen regionkommun hade kommittén
följande resonemang. Det finns flera skäl som talar för att de nya
regionala organen ska ges en ny beteckning. För det första ska de
ha en helt annan geografi än dagens landsting, vars namn är knutna
till de nuvarande länen. För det andra ska de ha ett regionalt utvecklingsuppdrag vid sidan av hälso- och sjukvården, något som har
föranlett landstingen i Skåne och Västra Götalands län att benämna
sig Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen. Båda dessa
förhållanden gör att kommittén anser att det är lämpligt att välja en
annan beteckning än landsting för att markera att det rör sig om en
ny geografi och en delvis ny uppsättning uppgifter.
Ansvarskommittén ansåg att regionkommun var en lämplig
beteckning, för att det å ena sidan markerar att det rör sig om ett
kommunalt organ med samma konstitutionella ställning som lands-
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tingen, och å andra sidan införlivar begreppet region, som redan var
etablerat såväl bland de regionala självstyrelseorganen i Skåne och
Västra Götaland som bland samverkansorganen. Även ur författningsmässig synvinkel var det enligt kommitténs mening en fördel
om ordet kommun ingår i beteckningen. I det rättsområde som
benämns kommunalrätt tillämpas beteckningen kommun genomgående i bestämmelserna. De lagändringar som måste ske som en
konsekvens av att regionkommuner infördes skulle bli betydligt
mer omfattande om beteckningen kommun föll bort.
Vad som möjligen talade mot beteckningen regionkommun var
enligt kommittén att den är lång och att förmodligen endast dess
första led, region, kan förväntas användas i namnen på de enskilda
regionkommunerna. Kommittén ansåg dock att begreppet region
är så allmänt och redan har så många skilda innebörder, att det inte
lämpar sig för författningar och andra sammanhang med krav på
distinkta begrepp. Kommittén såg inte heller något oöverstigligt
problem, vad gäller igenkännlighet, med att endast beteckningens
första del används i benämningen av de enskilda regionkommunerna.
I regeringsformen användes då primärkommuner och landstingskommuner, trots att de kortare formerna kommun och landsting alltid använts av de enskilda kommunerna och landstingen.
Bildandet av regionkommuner som skulle ersätta landstingen skulle
kräva att beteckningen ändrades i regeringsformen.
En mycket stor majoritet av remissinstanserna var positiva till
den föreslagna beteckningen regionkommuner. Ett stort antal av de
som var huvudsakligen positiva framförde att regionkommunerna
utanför mycket formella sammanhang borde benämnas ”regioner”.
De som var negativa till förslaget var oftast negativa därför att de
ansåg att själva den formella beteckningen borde vara ”regioner”
i stället för regionkommuner.
4.1.6

Ändrad grundlag

Grundlagsutredningen föreslog i betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125) att den tidigare lydelsen ”I riket finns primärkommuner och landstingskommuner” skulle ersättas av ”I riket
finns kommuner på lokal och regional nivå”. Utredningen anförde
följande. I regeringsformen används för närvarande primärkommuner
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och landstingskommuner som beteckning på det som i dagligt tal
benämns kommuner och landsting. I kommunallagen har dock
beteckningarna kommuner och landsting fått genomslag. I samband
med tillkomsten av kommunallagen förutskickades också att denna
bristande terminologiska överensstämmelse mellan kommunallagen
och regeringsformen skulle övervägas i något lämpligt sammanhang
(prop. 1990/91:117 s. 23). Enligt regeringsformens terminologi –
och även juridiskt sett – är kommunerna och landstingen två typer
av kommuner. I regeringsformen kommer det till uttryck genom
att ordet kommun ingår i båda enheterna. Beteckningen primärkommuner och landstingskommuner har emellertid aldrig fått något
genomslag i det allmänna språkbruket.
Utredningen anförde vidare att denna fråga hade aktualiserats i
de pågående diskussionerna med anledning av Ansvarskommitténs
förslag om en ny regional samhällsorganisation med tydligare roller
och uppgiftsfördelning och en gemensam regionindelning för staten
och den kommunala sektorn. Bl.a. förslaget att landstingen skulle
ersättas av regionkommuner.
Det saknades enligt utredningens mening anledning att i regeringsformen närmare reglera frågan hur de olika kommuntyperna
skulle betecknas. Det centrala var i stället att markera att det finns
två slags kommuner. Utredningen föreslog mot denna bakgrund att
primärkommuner och landstingskommuner i regeringsformen skulle
ersättas med uttrycket kommuner på lokal och regional nivå. Uttrycket skulle omfatta de nuvarande kommuntyperna. Det skulle
även inbegripa den typ av regionkommuner som Ansvarskommittén hade föreslagit. Det ändrade uttryckssättet innebar inte någon
förändring av det förhållandet att kommuner (kommuner på lokal
nivå) och landsting (kommuner på regional nivå) juridiskt sett är
olika kommuntyper. När orden ”kommun” och ”kommunal” används i regeringsformen skulle även fortsättningsvis båda kommuntyperna avses.
Regeringen gjorde i propositionen En reformerad grundlag
(prop. 2009/10:80, s. 209) liksom Grundlagsutredningen bedömningen att det inte är nödvändigt att i grundlag reglera hur de två
typerna av kommuner ska betecknas. Det viktiga var i stället enligt
regeringen att det i grundlag markeras att det i riket finns kommuner på både lokal och regional nivå. Mot denna bakgrund instämde regeringen i utredningens bedömning att uttrycken ”primär-
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kommuner” och ”landstingskommuner” borde utmönstras ur regeringsformen och att kommuntyperna i regeringsformen i stället borde
omtalas som ”kommuner på lokal och regional nivå”. Det innebar
inte någon förändring av det förhållandet att kommuntyperna är
jämställda i den meningen att den ena inte är överordnad den andra.
Regeringen anförde att det genom förslaget klargörs att olika slags
kommuner kan ges olika beteckningar genom annan lagstiftning utan
att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om kommuner i
regeringsformen. När ”kommun” och ”kommunal” används i regeringsformen skulle även i fortsättningen båda kommuntyperna avses.
Riksdagen biföll regeringens förslag. Ändringen trädde i kraft
den 1 januari 2011.
4.1.7

Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

I takt med att allt fler landsting har ansökt om och fått ta över det
regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar har dessa landsting också fått möjligheten att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. I departementspromemorian Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och
transportinfrastrukturplanering (Ds 2009:51) föreslogs att försöksverksamheten i bland annat Skåne och Västra Götalands län skulle
permanentas. I promemorian föreslogs också att Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting skulle få fortsätta använda
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse samt att även
Hallands läns landsting skulle få göra detta.
Flera remissinsatser var positiva till förslagen. Men det fanns
också kritiska röster som pekade på problemet med att låta olika
beteckningar användas för samma slags institutioner. Bland annat
ansåg en länsstyrelse att ytterligare en beteckning för ett offentligt
organ skulle kunna göra det svårare för medborgare att begripa vad
det är för organ som avses. En länsstyrelse pekade på problemen
som kan uppstå om det finns en valfrihet att välja beteckning. Detta
skulle kunna leda till att olika benämningar används i landet vilket
riskerade att skapa otydlighet och leda till förvirring. En annan
länsstyrelse ansåg att beteckningen landsting är att föredra eftersom det är etablerat och känt bland allmänheten. Tillväxtverket
pekade på vikten av att den terminologi som skulle användas till
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vardags också borde användas på valsedlarna för att så långt som
möjligt minska den oklarhet som kan råda hos den enskilda medborgaren vid valhandlingen.
I den efterföljande propositionen Regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (prop. 2009/10:156) föreslog regeringen i enlighet med promemorians förslag att Skåne läns landsting, Hallands läns landsting
och Västra Götalands läns landsting skulle få använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. I fråga om val
enligt vallagen (2005:837) skulle beteckningen val till landstingsfullmäktige användas även i de landsting som gavs rätten att använda beteckningen regionfullmäktige. I dag omfattas, som nämnts,
13 landsting av bestämmelserna i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län.
Gotlands kommun
I samband med riksdagsbehandlingen av propositionen (2009/10:156)
föreslog konstitutionsutskottet i sitt betänkande att riksdagen skulle
tillkännage för regeringen att skyndsamt se över vilka lagändringar
som skulle behöva göras för att beteckningarna regionfullmäktige
och regionstyrelse även skulle få användas för Gotlands del och
därefter återkomma till riksdagen i detta avseende. Riksdagen biföll
utskottets förslag. Som en följd av detta gav regeringen tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning
m.m.
Utredningens slutgiltiga bedömning var att det fanns rättsliga
förutsättningar för att Gotlands kommun skulle få använda sig av
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Bland annat
ansåg utredningen att regeringsformen inte skulle innebära något
hinder för att Gotlands kommun skulle kunna använda sig av
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse, detta trots att
Gotland hade en särställning i sin egenskap av landstingsfri kommun.
Regeringen instämde i utredningens bedömning att det inte finns
några rättsliga hinder för att låta Gotlands kommun använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse (prop. 2011/12:21).
Eftersom beteckningarna kommun- och landstingsfullmäktige anges i kommunallagen krävdes det en lagändring i lagen om utvecklingsansvar för vissa län.
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Flera remissinstanser ansåg dock att det fanns en risk för missförstånd och otydlighet om Gotlands kommun erhöll denna möjlighet. Den föreslagna ordningen innebar att beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse skulle kunna användas för två olika
typer av valda församlingar, både för landstingsfullmäktige respektive landstingsstyrelse i vissa landsting och för kommunfullmäktige
respektive kommunstyrelse på Gotland. Regeringen instämde i att det
kan komma uppstå begreppsförvirring. Det var därför enligt regeringen väsentligt att om kommunen valde att utnyttja möjligheten
att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse
tydligt informerade allmänheten om detta. I fråga om val enligt
vallagen skulle emellertid beteckningen val till kommunfullmäktige
i Gotlands kommun användas.
4.1.8

Vad är det som gäller i dag?

Sammanfattningsvis gäller i dag följande beträffande beteckningar
och namn på dagens landsting. Kommuner på regional nivå betecknas som landsting i kommunallagen, vallagen och annan lagstiftning.
I regeringsformen används uttrycket kommuner på regional nivå.
Regeringen fastställer namn på kommuner och landsting med
stöd av lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting. Beslut om själva namnet är inte reglerat i
indelningslagen, däremot finns namnfrågan behandlad i förarbetena
till lagen (prop. 1978/79:157 s. 101). Där sägs att när en ny kommun bildas måste namn bestämmas för den nybildade enheten och
att det ankommer på regeringen att besluta i namnfrågan, varvid
berörda kommuners synpunkter ska beaktas. Frågan om befogenhet vid ändring av landstingsnamn utan samband med indelningsändring anses få utläsas indirekt (SOU 2004:128, s. 85–86).
Landstingens officiella namn står i överensstämmelse med respektive länsnamn. De officiella namnen är alltså ”Södermanlands läns
landsting” och så vidare (prop. 2001/02:7, s. 54). För 13 av de 20 landstingen gäller dock att de får besluta att landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen (4 § lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län), utom i samband med val. Motsvarande gäller för Gotlands
kommun.
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Det är många landsting som har valt att använda egna beteckningar på själva landstinget. Bruket av egna beteckningar har inte
ansetts komma i konflikt med gällande lagstiftning. I alla formella
sammanhang krävs dock enligt regeringen att det officiella namnet används, i annat fall kan beslutens giltighet ifrågasättas (prop. 2001/02:7,
s. 54).
Statistiska centralbyrån ska enligt förordningen (1984:692) om det
allmänna företagsregistret föra ett allmänt företagsregister. Registret
ska bland annat omfatta uppgifter om dem som har tilldelats organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning
för juridiska personer m.fl. Kommuner, landsting, kommunalförbund
och andra organ för samverkan mellan kommuner tilldelas organisationsnummer enligt denna lag. Enligt förordningen (2007:755)
om det allmänna myndighetsregistret har SCB även i uppdrag att
göra ett register över statliga myndigheter tillgängligt för allmänheten
genom en publik webbplats. I SCB:s register är det de officiella
landstingsnamnen som är registrerade.
Principer för namnsättning
När det gäller namnsättning finns det i 1 kap. 4 § kulturmiljölagen
(1988:950) en så kallad hänsynsparagraf om god ortnamnssed. Ortnamn är den gemensamma termen för alla typer av geografiska namn,
hit räknas exempelvis bebyggelsenamn och naturnamn, men även
gatunamn och namn på administrativa enheter såsom kommuner,
län och landsting. Samtliga namntyper som beslutas av någon statlig eller kommunal myndighet omfattas av hänsynsparagrafens bestämmelser. Detta innebär att:
• hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
• ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat,
• påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och
• namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt
används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

153

Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional nivå

4.1.9

SOU 2018:10

Överväganden

Hävdvunna namn och beteckningar ska enligt kulturmiljölagen inte
ändras utan starka skäl. Ett sådant skäl skulle kunna vara att en
principiellt viktig förändring skett och att ett namn- eller beteckningsbyte markerar denna förändring. Det motiv som angavs när
landstingen i Skåne och Västra Götalands län fick börja använda
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse var för att
markera landstingens förändrade roll i regionen. Ansvarskommittén
föreslog en ändring av beteckningen från landsting till regionkommun. Detta förslag knöts inte bara till att landstingen skulle få nya
och förändrade uppgifter utan framför allt till tanken på en förändrad geografi för landstingen genom sammanslagningar.
Har det då skett en sådan principiell förändring att ett generellt
byte av beteckning är motiverad? Detta går att anlägga olika perspektiv på.
En principiell förändring har skett …
I juni 2016 lämnade Indelningskommittén delbetänkandet Regional
indelning – tre nya län (SOU 2016:48) i vilket det bl.a. föreslogs att
tre nya län skulle bildas från och med 2018 samt att tre nya landsting skulle bildas från och med 2019. Regeringen avser, enligt
Indelningskommitténs tilläggsdirektiv, inte att fortsätta bereda
förslagen i delbetänkandet, vilket innebär att några förändringar av
länsgränser och därmed landstingsgränser inte står på den politiska
dagordningen. Däremot har en viktig förändring skett genom att
13 av de 20 landstingen samt Gotlands kommun har övertagit det
regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar och de övriga sju har ansökt hos regeringen om att få göra
detta. Det betyder att till valet 2022 har med stor sannolikhet samtliga landsting samt Gotlands kommun ansvaret för denna uppgift
inom sina respektive länsgränser. Ett sådant ansvar handlar inte
enbart om att fördela medel utan framför allt om att formulera
visioner och övergripande strategier för länets utveckling.
Utifrån ett sådant perspektiv kan hävdas att en principiell förändring har skett samt att det finns ett starkt skäl för byte av
beteckning på landstingen. Till detta ska läggas att samtliga 13 landsting samt Gotlands kommun som i dagsläget får besluta om att
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använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse har
använt sig av den möjligheten. Landstingen i dessa län har också i
stor utsträckning arbetat aktivt för att den nya beteckningen ska få
så stort genomslag som möjligt.
Ytterligare ett skäl för att lämna beteckningen landsting är den
begreppsförvirring som i dag kan uppstå på grund av att allt fler har
antagit beteckningen region samtidigt som de formella namnen
fortfarande är landsting. Särskilt otydligt är detta vid allmänna val
då beteckningen landstingsfullmäktige måste användas även om
man i alla andra sammanhang använder beteckningen regionfullmäktige. I en skrivelse till regeringen från Skåne läns landsting
(Region Skåne) skriver man att Skåne läns landsting (Region Skåne)
har arbetat hårt med att medvetandegöra och hos medborgarna förankra begreppet regionfullmäktige. Vidare att beteckningen regionfullmäktige genomgående används i den politiska debatten och av massmedia. För invånare som går till val i Skåne är det enligt Region Skåne
av högsta vikt att det även på valsedlarna återspeglas samma beteckning på fullmäktigeförsamlingen som används i alla andra sammanhang.
Uppenbart är att det i dag finns en otydlighet som i förlängningen kan utgöra ett demokratiskt problem. Eftersom landstingen
använder sig av olika beteckningar kan det för medborgarna bli
otydligt vilken organisation som avses, vilket kan skapa förvirring
och innebära risk för missförstånd. Detta illustrerar behovet av att
på ett enhetligt sätt utforma namnen på kommuner på regional nivå
och få en reglering som är enhetlig och tydlig.
En ny beteckning – för- och nackdelar med olika alternativ
Ett väsentligt kriterium vid val av en ny beteckning för kommuner
på regional nivå är tydlighet, att det ska vara tydligt i lagstiftningen
och för medborgarna vilken organisation som avses. En rad alternativ har diskuterats, bland annat Region, Regionkommun, Länsting, Landstingsregion och Regionting.
Beteckningen region. En fördel med beteckningen region är att
det är en beteckning som faktiskt används av många landsting i dag.
Ytterligare en fördel med beteckningen region är att den är internationellt mer gångbar och upplysande än landsting. En betydande
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nackdel med enbart beteckningen region är att den är så allmän och
har så många skilda innebörder. Begreppet förekommer redan i lagstiftning och avser då annat. Det framgår till exempel av hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80) att för hälso- och sjukvård som
berör flera landsting ska landet vara indelat i regioner. I förordningen
räknas sedan de län och kommuner upp som ingår av varje region.
I förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
framgår det att Polismyndigheten ska delas in i polisregioner.
I nationalparksförordningen (1987:938) nämns den ”Sydsvenska barrskogsregionen”. I lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete används uttrycket ”Öresundsregionen”. Enligt förordningen
(2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande delas landet in i ett antal uppräknade regioner.
Enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd fattas beslut att utse elektorer i olika uppräknade regioner osv. Dessutom används begreppet i den offentliga
statistiken. Bland annat används lokala arbetsmarknadsregioner och
funktionella analysregioner som enheter för statistikinsamling. Till
detta kommer att såväl landsting som kommuner valt att kalla olika
samarbeten inom sina egna verksamhetsområden, till exempel räddningstjänst och gymnasieverksamhet för region kombinerat med
ett geografiskt namn.
Beteckningen regionkommun. Fördelen med beteckningen regionkommun är att den markerar att det rör sig om ett kommunalt
organ med samma konstitutionella ställning som landstingen samtidigt som ordet region införlivas, som redan är etablerat sedan
länge i bland annat Skåne och Västra Götaland och på senare år i
allt fler landsting. Beteckningen knyter an till regional utveckling
och diskussionen om den regionala nivåns ökade roll i samhället.
Det som talar emot beteckningen regionkommun är att den är lång
och att det i de flesta sammanhang bara är dess första led, region,
som kan förväntas användas. När det gäller igenkännlighet blir dock
detta ett betydligt mindre problem än att som i dagens situation
förstå att landsting och region är samma sak. Ytterligare en fördel
med beteckningen regionkommun är att den kan vara mer internationellt gångbar och upplysande än landsting.
Beteckningen länsting skulle rent språkligt vara en bra beskrivning av att det är en beslutande församling i länet som avses. Att
”ting” även fortsättningsvis skulle finnas med i beteckningen och
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att ordet är så nära besläktat med landsting skulle vara ytterligare
en fördel. En del av historiken och traditionen skulle därmed bevaras. Beteckningen länsting är dessutom ett mer precist begrepp
än region. Samtidigt skulle det bli en helt ny beteckning som inte
har använts någonstans i praktiken. Ordet länsting är snarlikt länsstyrelse vilket skulle kunna tydliggöra att det är just uppgifter från
länsstyrelsen man har tagit över. Samtidigt är det en risk att begreppsförvirring kan uppstå just på grund av detta. Att hålla isär de olika
aktörerna på regional nivå är redan i dag besvärligt för många.
Beteckningen landstingsregion har den fördelen att både beteckningarna landsting och region ingår. En nackdel är att det kan uppfattas som en större region bestående av flera landsting, ”en region
av landsting”. Den har också den nackdelen att den inte har använts
någonstans tidigare. Beteckningen är även relativt lång och omständlig att tillämpa i praktiken när det gäller till exempel hur fullmäktige och styrelse ska benämnas.
Beteckningen regionting har fördelen att beteckningen region
ingår samtidigt som ”ting” även fortsättningsvis skulle finnas med i
beteckningen. Även detta är dock en ny beteckning som inte använts tidigare och den markerar inte, som regionkommun, att det
rör sig om ett kommunalt organ.
En principiell förändring har inte skett …
Ett annat synsätt är att det visserligen har skett en förändring av
landstingens uppgifter men att denna förändring inte är tillräckligt
stor eller principiell för att ett namnbyte ska vara motiverat. Det
regionala utvecklingsansvaret är en begränsad del av landstingens
totala verksamhet som ekonomiskt domineras och även i framtiden
kommer att ekonomiskt domineras av hälso- och sjukvårdsfrågor.
Landstingen har dessutom över tid haft skiftande uppgifter utan att
detta har inneburit att det har varit nödvändigt att byta beteckning.
Ansvarskommitténs förslag om en ändring av beteckningen
knöts, som tidigare nämnts, framför allt till tanken på en förändrad
geografi för landstingen. Det skulle således kunna te sig mer naturligt att ändra beteckning först i samband med en förändrad geografi. Region uppfattas och används ofta om ett större geografiskt
område än dagens län och landsting. Ett exempel är de sjukvårds-
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regioner inom vilka landstingen samverkar i frågor om hälso- och
sjukvård som berör flera landsting. Ett annat exempel är statliga
myndigheters regionala indelning där begreppet ofta används t.ex.
polisregionerna, militärregionerna och Trafikverkets regioner vilka
samtliga omfattar flera län.
En betydande negativ aspekt, som gäller varje ny beteckning
som skulle ersätta landsting, är att landsting är en beteckning som
har lång kulturell och språklig historia som då skulle försvinna för
alltid. Även om begreppet region har använts länge i Skåne och
Västra Götaland kan det knappast anses vara hävdvunnet på samma
sätt som landsting. Beteckningen landsting har medeltida rötter
och har använts i över 150 år för att beteckna de moderna landstingen. De flesta medborgare får antas ha en relativt god uppfattning om vilka uppgifter ett landsting ansvarar för. Beteckningen
landsting är vidare ett begrepp som inte riskerar att förväxlas med
någonting annat eftersom det är distinkt och inte används i några
andra sammanhang än att beteckna just dagens landsting. Beteckningen som sådan, att dess första del speglar ett geografiskt område
och dess andra del anknyter till en beslutande funktion, ger dessutom en god beskrivning av vad det rör sig om för organisation.
4.1.10

Förslag till beteckning

Förslag: Beteckningen för kommuner på regional nivå ska vara
region.
En definition av vad som avses med region ska införas i
kommunallagen. Av definitionen ska det framgå att en region är
en kommun på regional nivå. Även en definition av kommun
ska införas med innebörden att en kommun är en kommun på
lokal nivå.
Dagens situation, med olika beteckningar som används i olika delar
av landet för kommuner på regional nivå och där det ofta är en
annan beteckning på valsedeln än den som används i kommunikationen med medborgarna är inte hållbar. Samma beteckning bör
användas i hela landet och i alla sammanhang. Detta är särskilt
betydelsefullt då det rör en demokratiskt viktig aktör. För att und-
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vika dagens situation är det en fördel om det finns en acceptans hos
landstingen för den formella beteckningen.
Beteckningen region har använts under lång tid av landstingen i
Västra Götalands län och Skåne län. I dessa län har ordet landsting
inte förekommit på många år vare sig i den politiska debatten eller i
kontakterna med medborgarna och företagare. Allt fler landsting
har valt att övergå till att använda beteckningen region i samband
med att de tagit över det regionala utvecklingsansvaret. I dag är det
en majoritet av landstingen som betecknar sig själva som regioner
och eftersom de återstående har ansökt om att ta över det regionala
utvecklingsansvaret är det sannolikt att även dessa inom några år
kommer att använda denna beteckning.
De motiv som angavs när de första landstingen fick möjlighet
att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse var
att det för medborgare, myndigheter och näringsliv kunde markera
landstingens förändrade roll i länen, i och med att de tog över det
regionala utvecklingsansvaret. Med åren har denna förändring blivit
ännu tydligare när landstingens arbete med regional utveckling ökat.
Redan av remissvaren till Ansvarskommitténs betänkande framgick att landstingen själva var positiva till att byta beteckning på de
nya föreslagna regionerna. En mycket stor majoritet ville byta till
regionkommun, alternativt bara ”region”. Av de som var positiva
framförde ett stort antal att regionkommunerna utanför mycket
formella sammanhang borde benämnas ”regioner”.
Vi har i en enkät till samtliga landsting och kommunala samverkansorgan bland annat ställt frågan om beteckningen landsting
bör ändras till en annan gemensam beteckning och i så fall vilken.
Samtliga landsting och samverkansorgan, som har haft en uppfattning i frågan, har förordat antingen ”region” eller ”regionkommun”. Svaren fördelar sig med ungefär hälften var för dessa alternativ. Bland de som föredrar begreppet regionkommun har dock
ett antal anfört att denna beteckning enbart ska användas i formella
sammanhang medan det ska stå varje kommun på regional nivå fritt
att i andra sammanhang använda det vardagliga begrepp som anses
bäst ur geografisk och språklig synvinkel.
I våra överväganden har vi redogjort för både för- och nackdelar
med olika beteckningar. Det finns enligt vår uppfattning mycket
som talar för att behålla beteckningen landsting. Det är en hävdvunnen beteckning som har en lång kulturell och språklig historia.
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Det är ett begrepp som inte riskerar att förväxlas med någonting
annat eftersom det inte används i några andra sammanhang än att
beteckna just dagens landsting.
Samtidigt menar vi att en viktig förändring har skett på så sätt
att landstingen nu har ansvar för betydligt fler frågor förutom
hälso- och sjukvården som berör invånarna direkt i vardagen, t.ex.
frågor kring utbildning, kultur, trafik och infrastruktur. Det har,
enligt vår mening, skett en sådan principiell förändring att ett namnbyte är motiverat. Till detta ska läggas att beteckningen region har
använts under lång tid i vissa delar av landet, och nu används av allt
fler.
Att införa en helt ny beteckning som inte anknyter till ordet
”region” är enligt vår mening inte aktuellt. De alternativ vi har övervägt är ”region” eller ”regionkommun”, vilka båda dessutom anknyter
väl till regeringsformens formulering kommuner på regional nivå.
Som framgått ovan medför beteckningen region ett antal problem. Vi har därför noga övervägt alternativet regionkommun för
att få ett mer distinkt begrepp. Det har flera fördelar jämfört med
att bara använda region. Den viktigaste är naturligtvis att det skulle
minska risken för sammanblandningar och missförstånd i förhållande till andra användningsområden för begreppet. Det är också
mindre risk att det uppfattas som territoriet snarare än organisationen. Slutligen kan det vara en fördel att det markerar att det rör
sig om ett kommunalt organ med samma konstitutionella ställning
som landstingen. Som Ansvarskommittén påpekade är dock beteckningen lång och förmodligen kommer endast dess första led att
användas i de flesta sammanhang. Därmed skulle också en del av
problematiken med dagens situation kvarstå, även om risken för
missförstånd sannolikt skulle bli mindre. Det finns även en risk att
det för tankarna alltför mycket till kommuner på lokal nivå eftersom det är om sådana som begreppet kommuner används i dag,
även om också landstingen formellt sett är kommuner. Det tyngst
vägande skälet mot regionkommun är enligt vår uppfattning att
dagens problem med att olika begrepp används i olika sammanhang
delvis skulle bestå. Detta eftersom det formella namnet inte skulle
bli detsamma som det som används i media och i kommunikation
med medborgarna. Om man ska byta beteckning delvis för att få en
enhetlighet och större tydlighet är det enligt vår mening lika bra att

160

SOU 2018:10

Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional nivå

gå hela vägen och även formellt använda en beteckning som används och kommer att användas till vardags.
En del av problemen med att använda endast region kan lösas
genom en definition av vad som avses i kommunallagen. Det går
sedan att lägga in hänvisningar till denna definition i författningstext där det finns risk för sammanblandning med andra användningar av regionbegreppet. Det löser dock inte problemen med
denna beteckning i den praktiska användningen. Det är därför viktigt
att såväl regeringen som landstingen själva är tydliga i sin kommunikation så att det i varje situation framgår vad som avses.
Trots nackdelarna är vår sammantagna bedömning att den mest
ändamålsenliga beteckningen för en kommun på regional nivå är
region. Fördelarna med att det är samma begrepp som används såväl
i formella som i övriga sammanhang överväger enligt vår uppfattning nackdelarna.
Vår bedömning är att den nya beteckningen bör kunna hålla på
sikt och klara av även större förändringar när det gäller vilket ansvar organisationen har. Det innebär att beteckningen inte behöver
förändras varje gång nya uppgifter tillförs, vilket vore olyckligt.
Det tar tid för en ny beteckning att bli etablerad. Tydlighet och
överskådlighet är av stor vikt och försämras om organisationerna
alltför ofta byter namn.
Eftersom det rör sig om ett grundläggande demokratiskt organ
vill vi vidare understryka vikten av att bruket av region i andra
sammanhang bör begränsas och användas med stor försiktighet.
Benämning på fullmäktige och styrelse
Förslag: Fullmäktige i kommuner på regional nivå ska i kommunallagen, vallagen och annan lagstiftning benämnas regionfullmäktige. Styrelsen ska benämnas regionstyrelse.
Som en följd av det ska möjligheten att använda dessa beteckningar i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län upphöra
att gälla.
Enligt 4 § lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län får de
landsting som avses i lagen besluta att landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
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regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Benämningarna landstingsfullmäktige respektive landstingsstyrelse
används i exempelvis 1 kap. 1 § vallagen, 1 kap. 8 § kommunallagen
och 9 kap. 21 § kommunallagen. Som en följd av att beteckningen
landsting ändras till region ska även benämningarna landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse ändras. Vårt förslag är att benämningarna regionfullmäktige och regionstyrelse ska användas. När
dessa benämningar blir de som gäller formellt finns det ingen anledning att ha kvar möjligheten i lagen om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län för de uppräknade landstingen att använda dessa.
Gotlands kommun
Förslag: Möjligheten för Gotlands kommun att enligt lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län använda beteckningarna
regionfullmäktige och regionstyrelse ska upphöra att gälla.
En särskild fråga gäller Gotlands kommun. Gotlands kommun är
en kommun på lokal nivå men ansvarar för uppgifter som landstingen utför i andra län, en s.k. landstingsfri kommun. Enligt 1 kap.
2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) gäller exempelvis att: ”Vad
som sägs i denna lag om landsting gäller också kommuner som inte
ingår i ett landsting. Avdelning IV gäller de kommuner som inte
ingår i ett landsting enbart i de fall det är särskilt föreskrivet.” Det
finns i dag bara en sådan kommun som inte ingår i ett landsting och
det är Gotlands kommun.
Gotlands kommun får, på motsvarande sätt som de i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län uppräknade
landstingen, besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det
som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen. Eftersom de har denna möjlighet enligt 4 § lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län använder sig Gotlands kommun i dag
av Region Gotland som egen beteckning. När bestämmelsen infördes i lagen ansåg flera remissinstanser att det fanns en risk för
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missförstånd och otydlighet om Gotlands kommun fick denna möjlighet. Regeringen instämde i att det kunde komma att uppstå begreppsförvirring (prop. 2011/12:21). Det var därför enligt regeringen
väsentligt att om kommunen valde att utnyttja möjligheten att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse tydligt
informerade allmänheten om detta.
Om landstingen formellt byter beteckning till regioner enligt
vårt förslag framstår det som problematiskt om Gotlands kommun
även fortsättningsvis skulle använda denna beteckning. Det blir då
inte längre fråga om att organisationer med olika formella namn har
rätt att använda sig av samma beteckning utan att en kommun skulle
använda det som är den formella beteckningen för en annan typ av
organisation. Det innebär en ändring mot dagens situation och
skulle motsvara att Gotland i dag hade rätt att som egen beteckning
använda landsting, trots att det är en kommun. Det skulle inte bidra
till den tydlighet som eftersträvas med en enhetlig beteckning, vare
sig nationellt eller i internationella sammanhang.
Vi föreslår därför att Gotlands kommuns möjlighet att använda
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse enligt lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska upphöra att gälla. Det
innebär att kommunen betecknas Gotlands kommun och att fullmäktige och styrelse betecknas kommunfullmäktige och kommunstyrelse.
Alternativt förslag för Gotlands kommun
Trots det som anförts ovan finns det dock även skäl som talar för
att Gotlands kommun ska ha möjlighet att fortsätta använda
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Kommunen
har det regionala utvecklingsansvaret i länet, vilket är en principiell
skillnad mot andra kommuner. Beteckningen används i dag och är
etablerad hos befolkningen. Enligt ovan nämnda proposition hade
Gotlands kommun angett att det innebär en stor förlust i status
och brist när det gäller tydlighet att inte få använda sig av benämningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Kommunen anförde
då att benämningarna för omvärlden klargör kommunens befogenheter samt att det i det interregionala samarbetet kring Östersjön
är viktigt att kunna få använda regionbegreppet.
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Eftersom Gotlands kommun är den enda landstingsfria kommunen och den enda som har det regionala utvecklingsansvaret är
risken för missförstånd när det gäller vilket organ beteckningen
avser begränsad. Gotland har en väl avgränsad geografi och en förhållandevis liten befolkning. Det borde därför vara möjligt att nå ut
till allmänheten med Gotlands speciella förhållanden. Det lär inte
heller i framtiden bli aktuellt för någon annan kommun att ta över
det regionala utvecklingsansvaret.
Om alternativet att Gotlands kommun även fortsättningsvis ska
få möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse skulle övervägas, kan det inte inom ramen för denna
utredning komma ifråga att ändra den formella beteckningen på
kommunen. I sådant fall skulle Gotlands kommun inte längre vara
en kommun på lokal nivå med landstingsuppgifter, utan en kommun på regional nivå (motsvarande landsting). I stället bör möjligheten för Gotlands kommun att besluta om att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse enligt lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län finnas kvar. I lagen bör då
även finnas kvar en bestämmelse med innebörden att det som sägs i
andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
i sådant fall gäller regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Liksom i dag bör dock vid genomförande av val enligt vallagen
beteckningen kommunfullmäktige användas vid val i Gotlands kommun.

4.2

Utformning av namn

Förslag: Namnen på de enskilda regionerna ska utformas så att
ordet Region placeras före namnet på respektive län och att ordet
län ingår i namnet enligt följande modell: Region Norrbottens
län, Region Skåne län, Region Stockholms län, Region Västra
Götalands län osv.
I dag varierar, förutom beteckningarna, även konstruktionen av
namn på de enskilda landstingen.
Bland de som använder landsting använder Stockholms läns landsting och Västerbottens läns landsting den konstruktion som är den
officiella i bland annat SCB:s register. Många landsting har dock
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valt andra konstruktioner som t.ex. Landstinget Sörmland, Landstinget Blekinge och Landstinget i Värmland.
De flesta som använder beteckningen region placerar ordet före
namnet på länet, som Region Skåne och Region Halland. Västra
Götalandsregionen har dock valt att ha ordet region efter länsnamnet.
I Örebro län används hela namnet på länet: Region Örebro län.
Även i Jönköpings län används denna konstruktion. Detta torde
vara för att markera att det är hela länet som åsyftas och inte
respektive stad eller kommun. I de flesta län är dock inte ordet län
med i den egna beteckningen. I Jämtlands län används beteckningen Region Jämtland Härjedalen, trots att Härjedalen inte ingår
i namnet på länet.
Liksom när det gäller frågan om beteckning så bör namnen på
de enskilda regionerna utformas på ett likartat sätt. Utgångspunkten ska vara ordet region och det officiella namnet på länet. Om
ordet region placeras efter länsnamnet, som i Västra Götalandsregionen, ökar enligt vår mening risken för att det kan uppfattas som
det är det geografiska området som avses snarare än organisationen.
Region ska därför placeras först i namnet. På grund av risken för
att organisationen endast associeras med en av kommunerna i länet
(i t.ex. Örebro och Jönköping) ska ordet län ingå i namnet. Fördelarna med en enhetlig utformning av namnen gör att detta bör
gälla i alla län. Eftersom det är det officiella länsnamnet som ska
användas innebär det för Jämtlands läns del att namnet ska vara
Region Jämtlands län. Om landstinget vill använda ett annat namn
måste namnet på själva länet ändras enligt den process som finns
för detta. Det har gjorts i t.ex. Dalarna där länsnamnet ändrades från
Kopparbergs till Dalarnas län den 1 januari 1997 (se prop. 1995/96:38).
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Följdändringar i författningar

Allmänt om följdändringarna
Bedömning: Om våra förslag genomförs bör ord som region,
regional osv. i framtiden undvikas i lagstiftningen i den mån de
syftar på något annat än de nuvarande landstingen.
Vårt förslag om ändrad beteckning på landsting föranleder följdändringar i ett stort antal författningar där beteckningen förekommer.
Flertalet av följdändringarna är av okomplicerat slag, exempelvis
att landsting ersätts av region eller landstingsfullmäktige av regionfullmäktige. I vissa fall har det emellertid krävts omformuleringar.
Vi har bedömt att det för närvarande inte är lämpligt att använda
adjektivformen regional som beteckning på företeelser med anknytning till landstingen eftersom den förekommer i så många andra
sammanhang. Ord som landstingskommunal har då i stället ersatts
med en omskrivning med substantivet region, till exempel i 8 §
andra stycket 9 lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Vi föreslår vi att
”Statligt, primärkommunalt och landstingskommunalt uppdrag” ska
ersättas med ”Uppdrag hos staten, eller hos en kommun eller region”.
I vissa fall där både kommunal och landstingskommunal förekommit i samma författning har vi bedömt att det varit möjligt att
utmönstra sistnämnda beteckning. Detta mot bakgrund av att beteckningen kommunal, enligt regeringsformens terminologi, avser
både kommuner och landsting (se prop. 2009/10:80, s. 209).
I de fall beteckningen landsting i en författning hänför sig till
förhållanden i förfluten tid har vi inte föreslagit någon ändring.
Detta gäller exempelvis lagen (2005:1137) om skattereduktion för
virke från stormfälld skog vid 2006–2008 års taxeringar samt lagen
(1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220). Vi har
vidare utgått från lagförslag i lagrådsremisser och propositioner,
vilket bl.a. innebär att vi inte har föreslagit ändringar i författningar
som föreslås bli upphävda.
Några följdändringar kräver särskilda lösningar. Våra överväganden i fråga om dessa redovisas under särskilda rubriker nedan.
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Ordet region, regional osv. förekommer i många författningar.
Om våra förslag genomförs bör sådana ord i framtiden undvikas i
lagstiftningen i den mån de syftar på något annat än de nuvarande
landstingen. De bör också i så stor utsträckning som möjligt utmönstras ur befintliga författningar. Detta gäller särskilt substantivformen region.
Vi föreslår att begreppen region i ellagen respektive i hälso- och
sjukvårdslagen samt hälso- och sjukvårdsförordningen ges nya beteckningar (se nedan). I övriga fall har vi bedömt att beteckningen
inte omedelbart behöver bytas ut, utan att detta lämpligen kan övervägas i samband med att författningar ses över i andra sammanhang.
Sådana exempel är beteckningen regional kollektivtrafikmyndighet
i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt beteckningen region i
förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Begreppet region förekommer även i samband med s.k. regionplanering, dvs. samhällsplanering som berör mer än en kommun.
Regionplanering regleras i sjunde kapitlet plan- och bygglagen
(2010:900) samt i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län. På dessa ställen används beteckningen
region med avseende på något annat än landsting. Vi anser att beteckningen bör bytas ut om landstingsbeteckningen ändras. Med
anledning av ett pågående lagstiftningsarbete som omfattar nämnda
bestämmelser gör vi dock bedömningen att det inte är nödvändigt
att lämna förslag till ändring i dessa delar.
Förtydligande hänvisningar till kommunallagen
Förslag: En hänvisning till den definition av regionbegreppet
som vi föreslår i kommunallagen ska införas i lagen om kollektivtrafik och lagen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.
I lagen (2010:1065) om kollektivtrafik används beteckningen regional kollektivtrafikmyndighet. Av 2 kap. 1 och 2 §§ följer att en sådan kan utgöras av ett enskilt landsting, landstinget och kommunerna genom ett gemensamt organ, eller endast kommunerna genom
ett gemensamt organ. Vad som utgör landsting och vad som utgör
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en regional kollektivtrafikmyndighet behöver tydligt hållas isär. Vi
föreslår därför att när det gäller ordet region införs en hänvisning
till den definition av regioner som vi förslår i kommunallagen, se avsnitt 4.1.10. Enligt denna utgör regioner kommuner på regional nivå.
Lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet består endast av två paragrafer. I 1 § anges att
landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
om en regional kulturplan har upprättats av landstinget och planen
överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar. Vi
bedömer att det blir oklart vad som avses i lagen om enbart beteckningen landsting ändras till region. I förtydligande syfte bör därför en hänvisning till definitionen i kommunallagen införas även här.
Följdändringar i ellagen
Förslag: Beteckningen region i 4 kap. 8 § ellagen ska ersättas med
nätregion i samband med att beteckningen landsting byts ut mot
region i 2 kap. 11 a § samma lag.
Ordet landsting förekommer i en paragraf i ellagen (1997:857).
I 2 kap. 11 a § stadgas att en nätkoncessions giltighet får göras
beroende av att säkerhet ställs för vissa kostnader. Landsting och
vissa andra aktörer är enligt bestämmelsen undantagna från kravet
på ställd säkerhet.
Beteckningen landsting i ellagen ska enligt vårt förslag ersättas
med region. Detta ord används dock redan i en annan betydelse i
4 kap. 8 §. Bestämmelsen reglerar utformningen av nättariffer för
regionledningar. Vid denna utformning ska vissa kostnader beaktas
samlat för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar inom
en och samma region.
Vad en regionledning är definieras i 1 kap. 4 a §. Det är en ledning som omfattas av en nätkoncession för linje och vars spänning
understiger 220 kilovolt. Vad som utgör en region är däremot varken
uttryckligen reglerat eller tydligt utifrån det sammanhang i vilket
ordet förekommer. Begreppet fyller en funktion för utjämning av
kostnaderna för de s.k. uttagskunderna, samtidigt som systemet med
differentierade nättariffer för södra och norra delarna av landet
upprätthålls. Enligt förarbetena får frågan om vad som utgör samma
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region avgöras genom nätmyndighetens praxis (se prop. 1996/97:136
s. 155 och prop. 2008/09:141 s. 98).
Eftersom det inte tydligt framgår av ellagen att ordet region
betecknar något annat än landsting behöver det ersättas. I ellagen
används redan ordet ”område” med en särskild betydelse (se 2 kap.
2 §). Vi föreslår därför att ordet region behålls som ett ordled men
att det i 4 kap. 8 § förtydligas så att det framgår att termen avser
något annat än landsting. Vi har därvid övervägt beteckningar som
elregion, geografisk region, ledningsregion, linjeregion och region
för linje, men har kommit fram till att det enklaste och tydligaste
alternativet är beteckningen nätregion.
Följdändringar i hälso- och sjukvårdslagen samt hälsooch sjukvårdsförordningen
Förslag: De regioner som landet har delats in i för hälso- och
sjukvård som berör flera landsting ska i lagstiftningen benämnas
samverkansregioner.
I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) samt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) (HSF), förekommer såväl begreppet
landsting som begreppet region. Regeringen får, med stöd av 6 kap.
1 § HSL, meddela föreskrifter om att landet ska delas in i regioner
för den hälso- och sjukvård som berör flera landsting. Sådana
föreskrifter har meddelats i 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen. Enligt bestämmelsen är landet indelat i sex regioner:
Stockholmsregionen, Linköpingsregionen, Lund/Malmöregionen,
Göteborgsregionen, Uppsala/Örebroregionen och Umeåregionen.
Dessa brukar i det allmänna språkbruket benämnas sjukvårdsregioner,
även om de i den för tillfället gällande lagstiftningen alltså endast
benämns regioner. I lagförslaget i propositionen En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården (prop. 2017/18:40) införs
emellertid begreppet sjukvårdsregion i HSL. Vi har utgått från
propositionens lagtext när vi har utformat vårt förslag.
Den nuvarande beteckningen på sjukvårdsregionerna behöver ersättas om vårt förslag om ändrad beteckning på landstingen genomförs. Detta eftersom regionbegreppet i HSL och HSF syftar på något
annat än landsting.
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Vi har övervägt att ersätta regionbegreppet i HSL och HSF med
ordet område, eventuellt i sammansättning med ett annat ord. Ordet
område har dock den nackdelen att det kan leda tanken till vårdområden, såsom kirurgi, ortopedi eller psykiatri.
Ett bättre alternativ är att lägga till ett led till ordet region. En
möjlighet är då att benämna sjukvårdsregionerna ”sjukvårdsregioner”
även i lagstiftningen, i likhet med förslaget i ovan nämnda proposition. Detta tror vi dock skulle innebära en risk för sammanblandning med landstingen, eftersom även dessa, efter ändringen av
beteckning, kommer att vara regioner som ansvarar för hälso- och
sjukvård. Vi anser i stället att samverkansregion är en lämplig ersättning eftersom den knyter an till sjukvårdsregionernas syfte och
samtidigt är mer distinkt i förhållande till landstingen. Namnet på
de olika sjukvårdsregionerna bör då bli Samverkansregion Stockholm,
Samverkansregion Linköping osv.
Även om sjukvårdsregionerna betecknas samverkansregioner
hindrar inte detta att ordet sjukvårdsregion fortsättningsvis används
i de sammanhang där det inte är nödvändigt att använda den juridiska termen. I sådana fall måste det dock tydligt framgå att det
inte är landstinget som avses.
Följdändringar i tryckfrihetsförordningen
och riksdagsordningen
Förslag: De två bestämmelser i tryckfrihetsförordningen där beteckningen landsting används ska anpassas till regeringsformens
terminologi. I dessa bestämmelser ska därför beteckningen
”landstingsfullmäktige” ersättas med ”fullmäktige i kommunen
på regional nivå” och ”landstingsstyrelsen” med ”styrelsen i kommunen på regional nivå”. I riksdagsordningen ska däremot beteckningen landsting ersättas med region i den tilläggsbestämmelse
där den förekommer.
Den bestämmelse i tryckfrihetsförordningen som reglerar valet
av jurymän om en kommun i ett län inte tillhör ett landsting ska
upphävas.
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Landsting förekommer i två bestämmelser i tryckfrihetsförordningen.
Beteckningen används även i en bestämmelse i riksdagsordningen.
I regeringsformen ersattes den med uttrycket ”kommuner på regional nivå” genom en ändring 2011. Regeringen bedömde då att det inte
var nödvändigt att i grundlag reglera hur de två typer av kommuner
som finns ska betecknas (prop. 2009/10:80 s. 209). Denna princip
bör enligt vår uppfattning nu genomföras fullt ut.
I riksdagsordningen förekommer beteckningen landsting endast
i en tilläggsbestämmelse. Det finns inte anledning att använda regeringsformens uttryck i sådana bestämmelser eftersom de kan ändras
på samma sätt som vanlig lag. I stället bör ”landsting” där ersättas
med ”region”, i likhet med vad vi förslår för övriga lagar och för
förordningar.
De två aktuella bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen finns
i tolfte kapitlet. Enligt dessa ska landstingsfullmäktige välja juryledamöter för vilka landstingsstyrelsen i vissa fall får utse ersättare.
Bestämmelserna bör anpassas till regeringsformens terminologi. De
bör alltså ändras så att ”landstingsfullmäktige” ersätts av ”fullmäktige i kommunen på regional nivå” och ”landstingsstyrelsen” med
”styrelsen i kommunen på regional nivå”.
Det finns vidare en föreskrift i tryckfrihetsförordningen som
generellt reglerar valet av jurymän i den situationen att en kommun
i ett län inte tillhör ett landsting. Den enda kvarvarande kommun
som inte tillhör något landsting är emellertid Gotlands kommun, för
vilken valet av jurymän är särskilt reglerat. Det finns därför anledning att upphäva den generella föreskriften eftersom den inte längre
fyller någon funktion.

4.4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslag: Ändringarna beträffande beteckning och utformning av
namn för kommuner på regional nivå ska träda i kraft den
1 januari 2020.
Ändringarna i tryckfrihetsförordningen ska träda i kraft den
1 januari 2023.
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Ändringarna ska enligt vår uppfattning träda i kraft innan valåret 2022. Det blir tydligt för medborgarna att en ny formell beteckning har börjat gälla eftersom denna beteckning kommer att finnas
på valsedlarna. Eftersom en del av förberedelserna för valet sker under
året innan valåret är det lämpligt att ändringarna träder i kraft den
1 januari 2020.
Till dess har sannolikt samtliga, eller i vart fall de allra flesta,
landsting redan själva börjat använda beteckningen region i samband
med att de tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Det bör därför
vara en för befolkningen bekant beteckning för kommunerna på
regional nivå som används i valet.
Vårt förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen kan, med hänsyn till ordningen för grundlagsändringar, träda i kraft först efter
valet 2022. Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen kommer
således behålla sin gamla beteckning i tryckfrihetsförordningen
under perioden 2020–2022.
Förslaget innebär endast en ändrad beteckning på landstingen
och deras organ. Det är inte fråga om att föra över befogenheter till
en annan aktör eller att på något annat sätt förändra de nuvarande
landstingen. Det kan därmed knappast uppstå någon tvekan om
vilka organ som avses i tolfte kapitlet i tryckfrihetsförordningen.
Därtill har bristande terminologisk samstämmighet mellan grundlag och annan lag tidigare tillfälligt godtagits i fråga om kommunbegreppen (se prop. 1990/91:117 s. 23).
I förhållande till flertalet landsting blir det inte någon förändring
jämfört med den rådande situationen. Detta eftersom landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i en majoritet av landstingen
redan betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen enligt den
möjlighet som ges i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Denna bristande terminologiska samstämmighet kommer att upphöra
genom vårt förslag. Det bör emellertid fram till att ändringarna trätt
i kraft i TF även fortsättningsvis vara möjligt att tillämpa bestämmelserna om val av jurymän på regionfullmäktige och regionstyrelser.
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5

Landstingens, kommunernas
och befolkningens synpunkter vid
ändringar i landstingsindelningen

Vi har i uppdrag att föreslå en reglering i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting (indelningslagen) om vilken hänsyn som ska tas till berörda landstings och
kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen. Bakgrunden till uppdraget är att riksdagen i ett
tillkännagivande i juni 2016 har anfört att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser av innebörden
att befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas vid ändringar i landstingsindelningen.
Frågor om förutsättningarna för en ny läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal gånger sedan indelningslagen trädde
i kraft 1979. Utredningarna har på olika sätt tagit upp frågor om
vilka utgångspunkter som bör gälla för beslut om indelningsändringar. Vi har därför ansett det värdefullt att ge en relativt utförlig
bakgrundsbeskrivning av hur frågan har hanterats tidigare.

5.1

Regleringen i dag

Föreskrifter om grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner ska enligt 14 kap. 6 § regeringsformen meddelas i lag. Med
kommuner avses i detta sammanhang såväl kommuner på lokal som
regional nivå. Den lag som reglerar detta är lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting (indelningslagen).
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Landstingens, kommunernas och befolkningens
synpunkter

I indelningslagen regleras förutsättningar för ändringar i indelningen
samt förfarandet vid sådana ändringar. Lagens bestämmelser täcker
såväl överföringar av ett geografiskt område från en kommun till en
annan kommun eller av ett geografiskt område från ett landsting till
ett annat landsting, sammanläggningar av flera kommuner eller flera
landsting samt delning av kommun eller landsting (prop. 1978/79:157
s. 35). Ändringar i kommunindelningen regleras i lagens första kapitel
och ändringar i landstingsindelningen i dess andra kapitel. Reglerna
i de båda kapitlen överensstämmer till stora delar med varandra,
vilket vid lagens tillkomst ansågs vara naturligt med hänsyn till att
flertalet ändringar i landstingsindelningen sker i samband med att
kommunindelningen ändras och till att i övrigt i stort sett enhetliga
regler gäller för de båda kommuntyperna (prop. 1978/79:157 s. 119).
Det finns dock även skillnader mellan de två kommuntyperna
i lagen.
Vid prövning av frågan om ändring i indelningen i kommuner
ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller
de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får beslut om ändringen
meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn ska
också tas till befolkningens önskemål och synpunkter (1 kap. 1 §
andra stycket). När det finns skäl till det ska en särskild undersökning göras om befolkningens inställning. Undersökningen kan göras
genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande
(1 kap. 24 §).
När det gäller landstingsindelningen finns det inte några bestämmelser om att särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter
hos berörda landsting, kommuner eller hos befolkningen. Däremot
ska vid utredningen, liksom när det gäller kommuner, samråd ske
med de landsting som har intresse av frågan. Det finns beträffande
landstingen inte heller någon motsvarighet till 1 kap. 24 § om att
det ska göras en särskild undersökning om befolkningens inställning till en indelningsändring när det finns skäl till det.
I förarbetena till indelningslagen uttalades bland annat följande
angående ändringar i landstingsindelningen (prop. 1978/79:157 s. 87).
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En ändring i den landstingskommunala indelningen påverkar knappast
andra landstingskommuner än de som direkt berörs av ändringen.
I allmänhet är sådana ändringar av mindre omfattning. De sker oftast
som en följd av ändringar i den kommunala indelningen. Landstingsindelningen är vidare knuten till länsindelningen. Av dessa skäl anser jag
det inte nödvändigt att införa en bestämmelse om att särskild hänsyn
skall tas till de närmast berörda landstingskommunerna eller om att
synnerliga skäl skall krävas för en indelningsändring mot en sådan landstingskommuns vilja.

Vad gäller befolkningens önskemål och synpunkter i frågor om
ändringar i landstingsindelningen anfördes följande:
Ändringar i landstingsindelningen sker som jag nyss sagt oftast som
följdändringar till ändringar i kommunindelningen. Om dessa ändringar
innebär att en kommun delas eller att en del av en kommun överförs till
en annan kommun skall, enligt vad jag tidigare har förordat, särskild
hänsyn tas till ortsbefolkningens önskemål och synpunkter. Enligt min
mening behövs ingen uttrycklig bestämmelse om att särskild hänsyn
dessutom skall tas till samma ortsbefolknings synpunkter på en ändring
i landstingsindelningen som sker som en följd av ändringen i kommunindelningen. Om en hel kommun flyttas från en landstingskommun till
en annan är det naturligt att kommunfullmäktige företräder ortsbefolkningen. Att landstingskommunernas och ortsbefolkningens intressen
och synpunkter alltid skall beaktas i ärenden om ändringar i landstingsindelningen anser jag vara självklart.

Vid riksdagsbehandlingen av propositionen väcktes en motion om
en ändring i den föreslagna utformningen av bestämmelsen om
särskild hänsyn till ortsbefolkningens inställning till en ändring i
kommunindelningen. Enligt regeringsförslaget skulle sådan hänsyn
tas om en indelningsändring innebar att en kommun delas eller en
del av en kommun överförs till en annan kommun. Motionsförslaget, som bifölls av riksdagen, innebar att bestämmelsen om att
särskild hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter
inte skulle begränsas till vissa typer av ändringar i kommunindelningen (KU 1978/79:40, rskr. 1978/79:363). Regeringens förslag om
förutsättningarna för ändringar i landstingsindelningen uppmärksammades inte särskilt i riksdagsbehandlingen.
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Sambandet mellan landstingsindelningen
och länsindelningen

Regeringen får enligt 2 kap. 1 § indelningslagen besluta om ändring
i rikets indelning i landsting, om det inte finns hinder mot en motsvarande ändring i länsindelningen. Landstingsindelningen är således
avhängig av länsindelningen. Bestämmelser om sambandet mellan
landstingsindelningen och länsindelningen har funnits sedan länge
och finns nu i 1 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) där det framgår att varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat. Om staten vill ändra sin administrativa indelning i län
är således huvudregeln att även landstingsindelningen ska ändras.
Förfarandet vid eller kriterierna för ändring i länsindelningen är
inte reglerat. När det gäller ändring i länsindelningen anses det att
regeringen har rätt att besluta om mindre ändringar, medan frågor
om mera omfattande ändringar ska underställas riksdagen
(prop. 1978/79:157 s. 85 och prop. 1995/96:38 s. 7 f.). Den nuvarande länsindelningen framgår indirekt av regeringens tillkännagivande
om länens indelning i kommuner (SFS 2007:229). Tillkännagivandet
är inte normgivande utan anger endast hur Sveriges länsindelning
ser ut vid en viss tidpunkt.

5.2

Tidigare utredningar om ändrad indelning
i län och landsting

Frågor om förutsättningarna för en ny läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal gånger sedan indelningslagen trädde
i kraft 1979. Utredningarna har på olika sätt tagit upp frågor om
vilka utgångspunkter som bör gälla för beslut om indelningsändringar. De två utredningar som under senare år har undersökt dessa
frågor är Kommundemokratikommittén och Utredningen om indelningsändringar. Båda utredningarnas förslag har remitterats men
ingen av dem har lett till några författningsändringar.

176

SOU 2018:10

5.2.1

Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter …

Kommundemokratikommittén

Kommundemokratikommittén var en parlamentariskt sammansatt
kommitté med uppdrag att föreslå åtgärder som ökar medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande i den kommunala demokratin och som stärker den kommunala representativa demokratins
funktionssätt och former. Genom tilläggsdirektiv fick kommittén
också i uppdrag att se över förutsättningarna för, och förfarandet
vid, ändringar i landstings- och kommunindelningen samt förfarandet vid ändringar i länsindelningen.
I sitt betänkande Ändrad indelning? – En översyn av reglerna
för indelningsändringar (SOU 2002:33) lade Kommundemokratikommittén i mars 2002 fram förslag om bland annat ändringar i
indelningslagen. Kommitténs förslag innebar att bestämmelserna
om ändringar i kommun- respektive landstingsindelningen skulle
harmoniseras så långt det var möjligt. Kommittén ansåg att de skäl
som låg bakom flera skillnader i indelningslagen mellan reglerna för
kommuner och landsting inte längre var relevanta.
När det gäller kommunernas och landstingens inställning menade
Kommundemokratikommittén att den principiella likställigheten
mellan kommuner och landsting gör att motsvarande bestämmelser
om att hänsyn ska tas till landstings och kommuners synpunkter
vid en indelningsförändring också bör införas för landstingens del.
Genom att landstingstillhörighet sammanfaller med länstillhörighet
blir dock frågan om ändrad landstingsindelning mer komplex än
frågan om ändrad kommunindelning enligt kommittén. Att kräva
synnerliga skäl för ett beslut om ändring i landstingsindelningen
mot ett berört landstings vilja riskerar med hänsyn till detta att
rubba den nuvarande balansen mellan kommuner och landsting.
Någon bestämmelse om att det ska krävas synnerliga skäl för ett
beslut om ändring i landstingsindelningen mot ett berört landstings
vilja bör därför inte införas, menade kommittén.
Kommittén ansåg att det framstod som naturligt att särskild hänsyn även ska tas till berörda kommuners inställning vid en ändring i
landstingsindelningen. Kommittén föreslog således att, vid prövning av frågan om ändring i landstingsindelningen, särskild hänsyn
ska tas till önskemål och synpunkter från det eller de landsting
samt den eller de kommuner som berörs av ändringen.
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Beträffande befolkningens inställning fanns det enligt kommitténs
mening inte några bärande skäl för att låta bli att undersöka och
beakta befolkningens inställning vid ändringar i landstingsindelningen. Kommittén föreslog därför att de bestämmelser som i dag
gäller för ändringar i kommunindelningen i detta hänseende skulle
utvidgas till att gälla även vid ändringar i landstingsindelningen.
Kommundemokratikommittén anförde två skäl till varför befolkningens inställning bör ges särskild tyngd vid indelningsändringar
för kommuner och landsting. Det första var att indelningsbeslut berör
kommun- eller landstingsmedlemmarnas identitet och samhörighet.
Att det finns en känsla av identitet och samhörighet kan ha stor
betydelse för en kommuns och landstings legitimitet och möjlighet
att genomföra sin politik inom respektive område. Om det saknas en
sådan samhörighet kan slitningar mellan olika områden lätt uppstå.
Det andra skälet till varför befolkningens inställning bör ges
särskild tyngd tar fasta på indelningsbeslutens långsiktiga karaktär.
Att sådana beslut är av långsiktig karaktär innebär att de inte bör
ändras och inte heller enkelt kan ändras i efterhand. Det är rimligt
att beslut som har sådana egenskaper föregås av en omfattande
diskussion och att de förankras mer än vad som normalt är fallet.
Kommundemokratikommittén ansåg att stor vikt bör fästas vid
en klart uttryckt folkopinion vid beslut om indelningsändring.
Befolkningens inställning måste dock i det enskilda fallet vägas mot
andra intressen och faktorer, bland annat kommunens eller landstingets inställning samt näringsgeografiska och ekonomiska förhållanden. Eftersom dessa intressen och faktorer varierar från fall
till fall är det inte möjligt att närmare ange hur en sådan avvägning
bör göras. Avvägningen fordrar en helhetsbedömning som i grunden
vilar på politiska ställningstaganden och värderingar. Kommittén
bedömer därför att de avvägningar som utredande och beslutande
myndighet har att göra täcks in av indelningslagen i dess nuvarande
utformning. Den harmonisering av reglerna för kommun- och
landstingsindelningen som kommittén föreslog innebär att dessa
avvägningar även ska göras vid ändringar i landstingsindelningen.
Kommundemokratikommittén hade tidigare, i delbetänkandet Att
tänka efter före – samråd i kommuner och landsting (SOU 2001:89),
föreslagit ett införande av tvingande samrådsbestämmelser i kommunallagen. De folkbokförda i kommunerna eller i en kommun
inom landstinget borde enligt kommittén särskilt bjudas in att på-
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verka beslut som binder såväl en framtida generation som framtida
politiska majoriteter i fullmäktige. De beslut som i betänkandet
avsågs bli aktuella för samråd var t.ex. stora investeringar i infrastruktur och fastigheter eller stora försäljningar av kommunala tillgångar.
Kommittén bedömde att indelningsärenden i allt väsentligt liknar de ärenden som avsågs bli aktuella för samråd i det ovan nämnda
betänkandet. En indelningsändring är avsedd att vara permanent
och medför en omfattande ekonomisk reglering som inte lätt kan
återställas. Eftersom remissvaret från berörda kommuner och landsting ofta har stor betydelse både för utgången av ärendet och för
om en utredning ska genomföras var kommitténs bedömning att
samråd ska genomföras innan kommunen eller landstinget lämnar
sitt svar.
Om kommunen eller landstinget själv ansöker om en indelningsändring föreslog kommittén att samråd skulle genomföras innan
beslut om en ansökan om indelningsändring fattas. Kommittén anförde att ett samråd kan genomföras på olika sätt beroende på vad
som är lämpligt i sammanhanget, t.ex. i form av ett offentligt möte,
en enkätundersökning eller ett rådslag på Internet. Om ett beslut
om remissvar inte hade föregåtts av ett samrådsförfarande skulle
det kunna överklagas av detta skäl.
Kommundemokratikommitténs förslag och remissbehandlingen
Sammanfattningsvis föreslog kommittén att vid prövning av frågan
om ändring i landstingsindelningen ska särskild hänsyn tas till
önskemål och synpunkter från det eller de landsting samt den eller
de kommuner som berörs av ändringen. Särskild hänsyn ska också
tas till önskemål och synpunkter från befolkningen i en kommun
eller ett landsting som berörs av en ändring i kommun- eller landstingsindelningen. När det gäller utredningen om en ändring i kommun- eller landstingsindelningen föreslog kommittén att denna,
liksom i dag, ska omfatta alla omständigheter som inverkar på frågan.
En kommun eller ett landsting som berörs av en ändring och inte
har ansökt om ändringen ska tillfrågas om sin preliminära inställning så tidigt som möjligt. Innan en kommun eller ett landsting
anger sin preliminära inställning, ska kommunen eller landstinget
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genomföra samråd (enligt kommitténs tidigare förslag). Detsamma
gäller innan en kommun eller ett landsting ansöker om en indelningsändring. Kommittén föreslog även att det skulle vara möjligt
att tidigarelägga en indelningsändring genom att regeringen skulle
kunna besluta om extra val1.
Betänkandet remissbehandlades med en i allt väsentligt positiv
inställning hos remissinstanserna. Det var dock ingen av remissinstanserna som resonerade utifrån eventuella sammanslagningar av
landsting eller större reformer av länsindelningen. De situationer
som remissinstanserna främst diskuterade i sina svar är när en del
av en kommun vill bilda en egen kommun eller en hel kommun vill
byta landstingstillhörighet. I denna situation uppstår bland annat
frågan om vilken befolkning som ska höras och vilken befolknings
inställning som ska väga tyngst. Där hade remissinstanserna delvis
olika uppfattningar. Ett antal kommuner hade vidare invändningar
mot kommitténs förslag om att en kommun eller ett landsting som
undersökt befolkningens inställning alltid ska svara för kostnaden
för denna undersökning.
Kommitténs förslag ledde inte till några författningsändringar.
5.2.2

Utredningen om indelningsändringar

Regeringen beslutade i mars 2004 till följd av ett tillkännagivande från
riksdagen att ge en särskild utredare i uppdrag att bereda frågan om
beslutsformer och förfarande vid ändringar i Sveriges indelning i län
och landsting samt överlämna erforderliga lagförslag till riksdagen.
Utredningen lämnade sitt betänkande En lag om Sveriges indelning
i län och landsting (SOU 2004:128) i december 2004.
När det gäller beaktande av landstingens och kommunernas
respektive befolkningens inställning ansåg utredningen att indelningslagens bestämmelser om kommunindelningsändringar kunde
användas som utgångspunkt. Utredningen delade Kommundemokratikommitténs bedömning att bestämmelserna om ändring i kommun- respektive landstingsindelningen på grund av den principiella
1
Denna uppfattning delades inte av Grundlagsutredningen (SOU 2008:125) som gjorde bedömningen att den tidigare möjligheten för regeringen att förordna om extra val vid större
indelningsändringar inte borde återinföras.

180

SOU 2018:10

Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter …

likställigheten mellan kommuner och landsting så långt möjligt bör
stämma överens.
När det gäller berörda landstings och kommuners inställning
resonerade utredningen som följer. När man vid prövning av en
fråga om indelningsändring väger styrkan av de intressen som talar
för ändringen mot styrkan av dem som talar mot denna fäster man
särskilt stor vikt vid kommunernas inställning. Enligt förarbetena kan
det dock inte uteslutas att det kan förekomma fall när det är befogat
att låta kommunen stå tillbaka för andra intressen. Bestämmelsen
om synnerliga skäl har således inte den innebörden att en kommun
har vetorätt mot en indelningsändring.
Mot bakgrund av vad utredningen anfört om den principiella
likställigheten mellan kommuner och landsting ansåg utredningen
att en bestämmelse om att särskild hänsyn ska tas till önskemål och
synpunkter från det eller de landsting som berörs av ändringen bör
tas in i indelningslagen. Sådan hänsyn bör enligt utredningen också
tas till den eller de kommuner som berörs av en landstingsindelningsändring. Med ett berört landsting avsågs ett landsting som delas,
nybildas, slås ihop, får ett område överfört från sig eller får ett område överfört till sig. Med en berörd kommun avsågs i dessa fall en
kommun som genom ändringen skulle komma att ligga inom området
för ett annat landsting.
När det gäller frågan om en bestämmelse om synnerliga skäl
borde införas i indelningslagen beträffande landstingen gjorde utredningen samma bedömning som kommundemokratikommittén
och menade att någon bestämmelse om att det ska krävas synnerliga skäl för att landstingsindelningen ska kunna ändras mot ett
berört landstings vilja inte bör införas.
Enligt direktiven skulle utredaren överväga och lämna förslag
om vilka hänsyn som ska tas till den lokala opinionen. Mot bakgrund
av att Kommundemokratikommitténs betänkande hade remissbehandlats med en i allt väsentligt positiv inställning hos remissinstanserna fann utredningen att det i utredningsarbetet var ofrånkomligt att
ta Kommundemokratikommitténs förslag som utgångspunkt.
Utredningen konstaterade emellertid att så länge sambandet
mellan läns- och landstingsindelningen består blir en konsekvens av
regleringar beträffande landstingsindelningen att dessa aktualiseras
även vid sådana ändringar som ska ske till följd av ändring i länsindelningen. Mot denna bakgrund föreslogs att det i lagtexten inte
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anges att särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter från
ovan angiven befolkning utan att det bör göras. Det kunde enligt
utredningen till exempel finnas skäl att inte närmare utreda och
beakta befolkningens inställning till en större ändring i landstingsindelningen när ändringen är betingad av statens önskemål att
åstadkomma en mer ändamålsenlig indelning.
Utredningens förslag och remissbehandlingen
Utredningen om indelningsändringar föreslog sammanfattningsvis
i här aktuella delar följande. Vid prövning av frågan om indelningsändring ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från
det eller de landsting samt den eller de kommuner som berörs av
ändringen. Särskild hänsyn bör också tas till önskemål och synpunkter från befolkningen i berörda kommuner. När det finns skäl till
det ska en särskild undersökning göras om befolkningens inställning
till en indelningsändring. Undersökningen får göras av kommunen
eller landstinget. Om ingen av dessa har gjort någon undersökning
och den som fått i uppdrag att göra utredningen finner att en undersökning bör göras eller att en gjord undersökning är otillräcklig, ska
detta anmälas till regeringen som beslutar i frågan. Om regeringen
beslutar om undersökning ska den göras av den länsstyrelse som
regeringen bestämmer. Den kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande.
Ett flertal av remissinstanserna avstyrkte utredningens huvudsakliga förslag om en lag som reglerar hela landets indelning i län och
landsting. Ett stort antal remissinstanser motsatte sig också den
inskränkning av initiativrätten som blev följden av utredningens förslag. När det gäller här aktuella frågor uttalar sig de flesta av remissinstanserna inte särskilt. Justitiekanslern anförde dock att i stället
för ”Särskild hänsyn bör också tas till önskemål och synpunkter
från befolkningen …” bör bestämmelsen formuleras så att ”Hänsyn
skall tas till önskemål och synpunkter […] om inte särskilda skäl
talar mot det”. Länsstyrelsen i Västernorrlands län anförde att det
kan vara önskvärt att inhämta synpunkter från angränsande kommuner och från kommunmedlemmar som påverkas starkt. Vidare
ansåg länsstyrelsen att det bör vara länsstyrelsen som anordnar folkomröstningen och att det tydligt bör regleras hur en sådan ska gå
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till. Västra Götalandsregionen ansåg att det bör krävas synnerliga
skäl för att ändra landstingsindelningen om ett landsting motsätter
sig denna.

5.3

Regeringens proposition

Förslagen från Utredningen om indelningsändringar ledde inte till
några författningsändringar. Regeringen gjorde i propositionen Förändrad länsindelning m.m. (prop. 2005/06:24) bedömningen att
beslutsformer och förfarande vid ändringar i Sveriges indelning i
län och landsting inte borde förändras. Regeringen uttalade sig inte
specifikt angående de delar av utredningen som rör landstingens,
kommunernas och befolkningens inställning.
Bakgrunden till utredningen var ett tillkännagivande från riksdagen
och det huvudsakliga uppdraget var att undersöka förutsättningarna för att beslutanderätten rörande landstingsindelningen skulle
kunna föras över från regeringen till riksdagen. Utredningens lösning på detta uppdrag var att landstingsindelningen skulle bestämmas genom en generell lag utifrån i varje landsting ingående kommuner, där de enskilda ändringarna åstadkoms i form av lagändringar.
Lagrådet hade tidigare ansett att det stämmer dåligt med hierarkin
mellan normerna om beslut som fattas av regeringen förutsätter att
en lag ändras för att registrera regeringens beslut. En konsekvens
av utredningens föreslagna ordning var enligt utredningen att den
inte helt torde undgå den kritik Lagrådet tidigare framfört. Många
av remissinstanserna delade utredningens bedömning av konsekvenserna av den föreslagna ordningen. Kritiken var av sådan art att
regeringen bedömde att det inte var möjligt att omarbeta förslagen
och samtidigt följa intentionerna i riksdagens tillkännagivande.
Regeringen ansåg således att det önskemål som tillkännagivandet
avsåg inte kunde tillgodoses genom förändringar i lagstiftningen.
I propositionen togs även frågan om en ändrad länstillhörighet
för Heby kommun upp (se avsnitt 5.4.1 nedan).
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Processen vid indelningsändringar

Indelningsändringar utreds enligt huvudregeln i indelningslagen av
Kammarkollegiet. Kammarkollegiet har dock i praktiken endast
utrett mindre indelningsändringar på egen hand. Alla större utredningar har kollegiet uppdragit åt en särskild utredare att göra. Om
det är regeringen som på eget initiativ tagit upp en fråga om indelningsändring har det vid flera tillfällen tillsatts särskilda utredningar som utrett frågan.
Om det inte är kommunen eller landstinget som har ansökt om
indelningsändringen, har Kammarkollegiets förfarande inletts med
en preliminär remiss för att ta reda på berörda kommuners och
landstings inställning till en ändring. Remissen innebär att kommunen, landstinget och länsstyrelsen ombetts att yttra sig över
ansökan. Om en berörd kommun eller ett berört landsting avstyrkt
en föreslagen ändring i indelningen eller en utredning av en sådan
ändring, har ofta ingen ytterligare utredning gjorts utan ansökan
avslagits.
Det kan förekomma, framför allt i ärenden av mindre omfattning, att det finns en tillräcklig utredning redan vid ansökningstillfället. I sådant fall behöver någon särskild utredning inte göras
(prop. 1978/79:157 s. 115). Vid utredningen ska samråd ske med de
kommuner respektive landsting som ”har intresse” av frågan. Detta
innebär enligt förarbetena att samråd ska ske inte bara med kommuner respektive landsting som direkt skulle beröras av ändringen
utan även med kringliggande kommuner respektive landsting i den
mån en ändring skulle vara av betydelse för dessa, t.ex. genom att ett
mellankommunalt samarbete påverkas (prop. 1978/79:157 s. 115 f.).
Upplysningar brukar inhämtas från statliga myndigheter, till
exempel Skatteverket. Kontakter tas även bland annat med den
kommun eller det landsting som är aktuellt för indelningsändring
och med aktionsgrupper. Vid ändringar i kommunindelningen ska,
när det finns skäl till det, en särskild undersökning göras av befolkningens inställning till en indelningsändring. Enligt förarbetena bör
undersökningen inte genomföras förrän utredningen framskridit så
långt att frågorna blivit ordentligt belysta och information kunnat
spridas till dem som ska delta i undersökningen. Om befolkningens
mening redan står klar, till exempel för att kommunen som ett led i
sin behandling av frågan har hört befolkningen, behöver naturligtvis
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någon särskild undersökning som regel inte ske (prop. 1978/79:157
s. 117). Om den särskilda utredaren finner skäl till en sådan undersökning, anmäls detta till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan.
Undersökningen kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Det är länsstyrelsen som bestämmer
genom vilket förfarande undersökningen ska göras samt hur omfattande den ska vara. Länsstyrelsen får anlita valnämnden i kommunen, om inte nämndens verksamhet i övrigt hindras genom detta.
När Utredningen om indelningsändringar lämnade sitt betänkande i december 2004 hade det de senaste åren i genomsnitt kommit
in cirka fem ansökningar om indelningsändring per år till Kammarkollegiet. Ansökningarna gällde till ungefär hälften var kommundelningar och gränsjusteringar. Inga ansökningar om kommunsammanläggning hade gjorts. Genom kommundelningsbeslut efter
indelningslagens ikraftträdande år 1979 hade elva nya kommuner
bildats, varav fem under 1980-talet, fem under 1990-talet och en
dittills under 2000-talet. De enda ändringar i landstingsindelningen,
utan samband med kommunindelningsändringar, som förekommit
under denna tid skedde i samband med bildandet av Skåne län och
Västra Götalands län. I samband med detta undersöktes befolkningens inställning angående överflyttning av Mullsjö och Habo kommuner från Skaraborgs läns landsting till Jönköpings läns landsting.
I övrigt förekom inte någon undersökning av befolkningens inställning när Västra Götalands läns landsting och Skåne läns landsting
bildades.
Under 2008 ansökte landstingen i Norrbottens, Västerbottens och
Västernorrlands län om få slås samman till ett landsting. Jämtlands
läns landsting ansökte samma år om att bilda ett nytt landsting där
Ånge och Sundsvalls kommuner skulle ingå. Gävleborgs, Dalarnas
och Uppsala läns landsting ansökte 2008 om att de tre landstingen
samt Örebro läns landsting skulle läggas samman. Regeringen beslutade den 29 januari 2009 att överlämna samtliga ansökningar till
Kammarkollegiet för utredning om en förändring av landstingsindelningen. Den 10 november 2009 avstyrkte Kammarkollegiet
ansökningarna men förordade samtidigt fortsatt utredning. Kammarkollegiet ansåg att det fanns flera faktorer som talade för en landstingssammanläggning i Norrland och Svealand men att det fanns
oklarheter kring de geografiska gränsdragningarna.
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Regeringen beslutade därför den 11 februari 2010 att till Utredningen om indelningsändringar lägga ett nytt uppdrag att pröva om
det är möjligt att finna en gränsdragning som uppfyller förutsättningarna för ändrad landstingsindelning. Utredningen redovisade
uppdraget i rapporten Sammanläggningar av landsting i Norrland
och Svealand.
5.4.1

Heby kommun

Heby kommun inkom första gången i december 1998 med en
ansökan om att få byta län och landsting från Västmanlands län till
Uppsala län och landsting. Regeringen avslog ansökan. Hösten
2000 väcktes motioner i bostadsutskottet i vilka förordades att
regeringen skyndsamt skulle bifalla Heby kommuns ansökan om
ändrad länstillhörighet. Motionerna behandlades av bostadsutskottet i
betänkandet 2000/01:BoU13. Utskottet föreslog att riksdagen skulle
tillkännage för regeringen att en utredning skulle göras med syfte
att öka medborgarnas inflytande över sådana förändringar i länsoch landstingsindelningen som gäller deras kommun och anförde
därutöver: ”Genom ett tillkännagivande i enlighet med vad utskottet nu föreslår kommer riksdagen otvetydigt att ta ställning för
att en fråga om indelningsändring, under angivna förutsättningar,
skall avgöras med betydligt ökad tyngd lagd till den folkliga
opinionen. Utskottet utgår från att regeringen efter tillkännagivandet kommer att avgöra indelningsfrågor i enlighet med riksdagens
ställningstagande. Så bör t.ex. bli fallet om Heby kommun förnyar
sin ansökan.” Utskottets förslag till tillkännagivande bifölls av
riksdagen den 12 juni 2001.
Heby kommun inkom den 26 juni 2001 till regeringen med en
ny ansökan om byte av landstings- och länstillhörighet. Regeringen
beslutade den 11 oktober 2001 att avslå även denna ansökan. Sedan
regeringen för andra gången avslagit Heby kommuns begäran om
att kommunen skulle överföras till Uppsala län behandlade bostadsutskottet hösten 2001 två motioner om Heby kommuns länstillhörighet. I samband härmed upprättade utskottet på eget initiativ
ett förslag till en ny lag som bestämmer kommunernas länstillhörighet. Detta utmynnade så småningom i den ovan redovisade
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Utredningen om indelningsändringar, som inte resulterade i några
författningsändringar.
I februari 2005 inkom Heby kommun med en ny ansökan om
att få byta län och landsting från Västmanlands län till Uppsala län.
Ärendet utreddes av Kammarkollegiet som i juni 2005 yttrade sig
till regeringen. Regeringen föreslog i propositionen Förändrad länsindelning m.m. (prop. 2005/06:24) en utvidgning av Uppsala län.
I propositionen anförde regeringen bland annat följande. I samband med de allmänna valen 1998 genomfördes en rådgivande
folkomröstning i Heby kommun i syfte att undersöka kommunmedlemmarnas åsikt i fråga om vilket län kommunen borde tillhöra
i framtiden. Resultatet av folkomröstningen blev att 57,7 procent
av de röstande valde alternativet Uppsala län medan 39,9 procent
föredrog alternativet Västmanlands län. 2,4 procent av rösterna var
blanka eller ogiltiga. Valdeltagandet var 75,3 procent. Det var endast
befolkningen i Heby kommun som deltog i folkomröstningen, inte
övriga invånare i Västmanlands respektive Uppsala län. Som skäl
för sitt avslag av Heby kommuns första ansökan 1998 anförde
regeringen bland annat att Västmanlands läns landsting hade avstyrkt indelningsändringen då den riskerade att medföra att sjukhuset i Sala skulle vara tvunget att läggas ned. En nedläggning av
sjukhuset skulle enligt regeringen försämra sjukvården både i Heby
kommun och för övriga invånare i Västmanland. Regeringen anförde
vidare som skäl för sitt avslag att även om en majoritet i Heby
kommun varit för länsbyte så var opinionen splittrad geografiskt
där boende i öster ville tillhöra Uppsala län medan boende i väster
ville tillhöra Västmanlands län. Vid en samlad bedömning fann regeringen den gången inte skäl att ändra länsindelningen.
I propositionen 2005 anförde regeringen: En överföring av Heby
kommun från Västmanlands län till Uppsala län har diskuterats
under lång tid. Kommunen genomförde redan 1998 en folkomröstning enligt vilken en majoritet av kommunmedlemmarna önskade
tillhöra Uppsala län. Kommunen har i samband med sin ansökan i
februari 2005 gjort bedömningen att den opinion för länsbytet som
kom till uttryck i folkomröstningen finns kvar. Kammarkollegiet
har låtit utreda frågan och förordar att den av Heby kommun önskade
indelningsändringen genomförs. Vissa av remissinstanserna hade anfört att resultatet av Ansvarskommittén borde avvaktas innan beslut
fattades om Heby kommuns länstillhörighet. Regeringen instämde
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i att Ansvarskommitténs kommande slutbetänkande var en omständighet som talade mot en förändrad länstillhörighet för Heby kommun i det läget. På samma sätt var även det faktum att folkomröstningen 1998 visade att väljaropinionen i Heby kommun var splittrad
på så vis att det finns en klar geografisk skiljelinje vad gällde befolkningens uppfattning i frågan om länsbytet en omständighet
som talade mot en förändrad länstillhörighet. Regeringen ansåg dock
att såväl de näringsgeografiska faktorerna som kommunmedlemmarnas önskan utgjorde starka skäl som talade för att Heby kommun
borde föras över till Uppsala län. Dessa skäl övervägde enligt regeringens mening de omständigheter som talade mot ett länsbyte.
Regeringen föreslog därför att Heby kommun från och med den 1
januari 2007 skulle ingå i Uppsala län. Västmanlands läns landsting
hade då ändrat inställning och anfört att det vore lämpligast att avvakta resultatet av Ansvarskommittén innan man fattade beslut om
Heby kommuns länstillhörighet. Om detta inte bedömdes möjligt
tillstyrkte dock landstinget överföringen av Heby till landstinget i
Uppsala län under förutsättning att Västmanlands läns landsting erhöll
kompensation för omställningskostnaderna. Riksdagen beslutade i
enlighet med regeringens förslag.
Värt att notera är alltså att relativt stor vikt lades vid väljaropinionen i regeringens motivering trots att det inte finns någon
bestämmelse om befolkningens önskemål och synpunkter i lagtexten när det gäller ändringar i landstingsindelningen. Regeringen
kom dock fram till olika bedömningar i sakfrågan trots att ingen ny
folkomröstning genomfördes vid det senare tillfället.
5.4.2

Inhämtande av befolkningens synpunkter
i samband med senare års indelningsändringar

Några beslut om ändrad landstingsindelning har inte fattats sedan
överföringen av Heby kommun till Uppsala län och landsting.
I mars 2013 beslutade Trosa kommun att ansöka hos regeringen
om en ändrad läns- och landstingstillhörighet från Södermanlands
till Stockholms län och landsting. I maj 2013 genomfördes en folkomröstning i kommunen. Ungefär 60 procent av de röstande röstade
för att fortsätta tillhöra Södermanlands län. Strax över 62 procent
av kommunens röstberättigade deltog i omröstningen. Med anled-
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ning av resultatet i folkomröstningen drog kommunen tillbaka sin
ansökan om indelningsändring.
När det gäller ändrad kommunindelning har det varit 3–4 något
större ärenden under senare år:
– 2009 beslutade regeringen (efter att Kammarkollegiet tillstyrkt
ansökan från kommunerna) att gränsen mellan Vaxholms kommun och Lidingö kommun skulle ändras på så sätt att ögruppen
Storholmen fördes över från Vaxholms till Lidingö kommun.
– Vid flera tillfällen har det kommit in ansökningar om att Torslanda
(som tillhör Göteborgs kommun) ska bilda egen kommun. Ansökan avslogs av Kammarkollegiet senast 2011. Regeringen fattade
beslut om Torslanda i juni 2012.
– Tullingepartiet har flera gånger ansökt om att Tullinge (som
tillhör Botkyrka kommun) ska få bilda egen kommun. Kammarkollegiet avslog ansökan senast i november 2016. Ärendet överklagades till regeringen. Regeringen delade Kammarkollegiets
bedömning och avslog överklagandet.
I övrigt har ärendena handlat om små justeringar av gränser, med
någon eller några fastigheter som byter kommun.
I två av de ovan nämnda ärendena har Kammarkollegiet uppdragit åt Länsstyrelsen att göra en undersökning om befolkningens
inställning:
Det ena gällde ögruppen Storholmens överföring från Vaxholms
till Lidingö kommun. I detta ärende skickade länsstyrelsen i
Stockholms län ut en enkät till 377 personer, varav 97 folkbokförda
och 280 fastighetsägare på Storholmen. Av de folkbokförda svarade
79 personer på enkäten. 62 av dessa svarade ja (att Storholmen
borde föras över till Lidingö kommun) och 16 svarade nej. Av fastighetsägarna svarade 186 personer, 102 svarade ja och 70 svarade nej.
I det andra ärendet uppdrog Kammarkollegiet i januari 2011 åt
länsstyrelsen i Västra Götalands län att göra en undersökning om
befolkningens inställning till en indelningsändring, som skulle avse
befolkningen i den del som föreslogs skiljas från Göteborgs kommun (Torslanda och Björlanda församlingar). Länsstyrelsen beslöt
att låta genomföra en opinionsundersökning och lämnade uppdraget
till Markör Marknad och Kommunikation AB. Opinionsundersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 1 003 personer.
De intervjuade fick svara på dels om de var för eller emot en
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delning men också om de trodde att en delning skulle innebära en
förbättring eller försämring inom skola, barnomsorg, äldreomsorg,
kollektivtrafik, övrig kommunal service, kommunal demokrati, samhörighetskänsla och hur de trodde att skattetrycket skulle bli vid en
delning. 47 procent av de intervjuade var för en delning medan
25 procent var emot, 24 procent var varken för eller emot och 4 procent svarade vet ej eller att de inte ville svara. Göteborgs kommun
anförde i ärendet att befolkningen i hela nuvarande Göteborgs
kommun borde ha tillfrågats om inställningen till en kommundelning.
När det gäller frågan om Tullinge gjordes ingen särskild undersökning eftersom det då nyligen hade genomförts en folkomröstning i kommunen.

5.5

Folkinitiativ enligt kommunallagen

Enligt 5 kap. 36 § första stycket kommunallagen (2017:725) får
fullmäktige besluta att det, som ett led i beredningen av ett ärende
som fullmäktige ska handlägga, ska hämtas in synpunkter från medlemmarna. Detta kan enligt bestämmelsens andra stycke ske genom
folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande.
Enligt 8 kap. 2 § samma lag får ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga väckas i fullmäktige av minst tio procent av de
röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ).
Enligt 5 kap. 37 § ska, om ett sådant folkinitiativ har väckts
fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas, om
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan
besluta om den, och
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar
mot förslaget.
I kommunallagstiftningen har det sedan 1977 funnits bestämmelser som gör det möjligt för kommuner och landsting att anordna
folkomröstningar. Ett sådant beslut fattas med enkel majoritet i
fullmäktige. Den 1 juli 1994 infördes en möjlighet för kommunoch landstingsmedlemmar att väcka ett ärende i fullmäktige om att
hålla folkomröstning i en viss fråga, s.k. folkinitiativ. Bestämmelserna byggde på frivillighet i den meningen att fullmäktige kunde
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välja att avslå eller bifalla initiativtagarnas begäran om folkomröstning.
Folkinitiativet förstärktes den 1 jan 20112 på så sätt att huvudregeln blev att en folkomröstning ska hållas om inte en kvalificerad
majoritet (två tredjedelar) av fullmäktige beslutar att en folkomröstning inte ska hållas. I samband med denna ändring höjdes också
tröskeln för att väcka ett folkinitiativ från fem till tio procent av
samtliga röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmar.
Vid prövningen av frågan om en folkomröstning ska hållas har
fullmäktige dock initialt att ta ställning till om det ärende som
initiativet rör faller inom ramen för den kommunala kompetensen
och avser en sådan fråga som fullmäktige kan besluta om.
5.5.1

2014 års Demokratiutredning

I betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) resonerar
2014 års Demokratiutredning kring det förstärkta folkinitiativet i
kommunallagen3. Införandet av det förstärkta folkinitiativet innebar utökade möjligheter för direktdeltagande i kommunernas och
landstingens beslutsprocesser.
Den sammantagna erfarenheten av det förstärkta folkinitiativet
vittnar dock enligt utredningen om en problemfylld process. Några
av de initiativ till lokala folkomröstningar som har väckts i olika delar
av landet har skapat spänningar och motsättningar i den lokala demokratin. Samtidigt visar det stora antalet folkinitiativ på medborgarnas intresse och efterfrågan av en möjlighet att påkalla kommunala
folkomröstningar. Opinionen för kommunala folkomröstningar är
dessutom stark i Sverige och det finns enligt utredningen inget som
tyder på att erfarenheterna från de kommunala folkomröstningarna
som genomförts sedan 2011 har påverkat denna.
Även om det har uppstått problem i samband med folkinitiativen och folkomröstningarna menar utredningen att värdet av att
väljarna har en möjlighet till direktdeltagande i politiska beslutsprocesser överväger de negativa erfarenheterna från det förstärkta
folkinitiativet. Vidare anser utredningen att dessa problem inte en2
3

Prop. 2009/10:80.
s. 463–464.
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bart kan ses som ett resultat av det reformerade folkinitiativet som
sådant. Ett beslutsfattande som inte tar hänsyn till eller bemöter
starka folkopinioner som uttrycks av olika väljargrupper mellan valen
är i sig ett demokratiproblem. Att dessa väljare valt att kräva en
folkomröstning visar på en svaghet i den representativa demokratin.
Den styrande majoriteten har varit oförmögen att fånga upp och
bemöta det missnöje som olika väljargrupper gett uttryck för.
Utredningen menade också att de grundläggande principerna
för folkinitiativet, dvs. att det krävs ett stöd på tio procent av de
röstberättigade i kommunen eller landstinget för att väcka ett initiativ
och två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna för att avslå det, är
en bra avvägning mellan det representativa beslutsfattandet och inslaget av deltagardemokrati. Det finns inget som tyder på att tröskeln
för antalet nödvändiga namnunderskrifter är för hög. Även om de
flesta folkinitiativ har skett i små kommuner har även namninsamlingar varit framgångsrika i befolkningsrika och till ytan stora kommuner och landsting, såsom Göteborgs kommun och Västerbottens
läns landsting. Möjligheten för en kvalificerad majoritet på två tredjedelar att avslå ett initiativ ger enligt utredningens mening fullmäktige en tillräcklig maktbefogenhet att avgöra vad som ska vara
föremål för folkomröstning.
Utredningen föreslog bland annat att det inte ska vara nödvändigt för initiativtagare att uppvisa egenhändiga namnteckningar utan
att det ska vara möjligt att samla in underskrifter via internet.
Utredningens betänkande har remitterats och bereds i regeringskansliet.

5.6

Konstitutionsutskottets betänkanden

I konstitutionsutskottets betänkande med anledning av regeringsförslaget om en utvidgning av Uppsala län behandlade utskottet
även motioner från den allmänna motionstiden 2005 med förslag
om en ändrad indelningslag. Motionerna innehöll förslag om dels
en ändring i indelningslagen med innebörden att beslut om landstingsindelningen ska fattas av riksdagen, dels en förstärkning av
medborgarnas makt vad gäller ändringar i indelningen av såväl
kommuner som landsting. Utskottet avstyrkte dessa motioner med
hänvisning till att Utredningen om indelningsändringar i sitt be-
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tänkande hade pekat på ett antal principiella och praktiska problem
med den beslutsordning som utredningen enligt sina direktiv hade
haft i uppdrag att utreda (se avsnitt 5.3 ovan). Till detta ställningstagande fogade ledamöter (M, FP, KD, C, MP) ett särskilt yttrande
där det framhölls att motionärernas önskan att öka riksdagens och
kommuninvånarnas inflytande över kommunindelningen fortfarande
var en angelägen fråga. Hur medborgarinflytandet i framtiden ska
kanaliseras fick emellertid anstå enligt det särskilda yttrandet.
Under de därpå följande riksdagsåren behandlade konstitutionsutskottet vid ett flertal tillfällen motioner som tog upp olika frågor
om den regionala indelningen. Motionerna avstyrktes med hänvisning till det arbete som bedrevs av Ansvarskommittén respektive
Utredningen om den statliga regionala förvaltningen och sedermera
till beredningen av de framlagda utredningsförslagen.
Våren 2014 föreslog utskottet med anledning av ett antal motioner
från den allmänna motionstiden ett tillkännagivande om att regeringen borde återkomma till riksdagen med ett förslag om en helhetslösning för den regionala organisationen (bet. 2013/14:KU30).
Utskottet konstaterade att den regionala nivån sett över landet
kommit att få en asymmetrisk politisk organisation. Riksdagen
biföll utskottets förslag om ett tillkännagivande (rskr. 2013/14:158).
Även riksmötet 2014/15 behandlade konstitutionsutskottet ett antal
motionsförslag om regionalisering med mera. Utskottet avstyrkte
motionerna med hänvisning till att civilministern hade aviserat en
regionreform och uttalat en ambition om en bred politisk förankring kring en kommande indelning (bet. 2014/15:KU18).
I juni 2016 har riksdagen i ett tillkännagivande i samband med
behandlingen av propositionen Övergångsstyre och utjämning vid
ändrad kommun- och landstingsindelning (prop. 2015/16:121) anfört
att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser av innebörden att befolkningens önskemål och synpunkter
ska beaktas vid ändringar i landstingsindelningen (bet. 2015/16:KU25
och rskr. 2015/16:291).
Utskottet (vars förslag riksdagen biföll) ansåg att förändringar i
landstingsindelningen kan påverka människors vardag lika mycket
som förändringar i kommunindelningen. Landstingen ansvarar för
viktiga offentliga uppgifter som sjukvård och kollektivtrafik. Medborgarperspektivet bör iakttas i lika hög grad vid ändringar i landstingsindelningen som vid ändringar i kommunindelningen.
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Vidare ville utskottet särskilt framhålla att förändringar i landstingsindelningen påverkar den regionala demokratin och den regionala representationen. Det kan få stor betydelse för enskilda vilket
landsting de tillhör. Det handlar om hur man som medborgare ska
representeras och möjligheterna till politisk delaktighet. Det är
därför av största betydelse att hänsyn tas till befolkningens önskemål och synpunkter vid förändringar av landstingsindelningen.
Landstingsindelningen är avhängig av länsindelningen på det sättet
att enligt 1 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)4 ska varje landsting
omfatta ett län, om inte något annat är särskilt föreskrivet. Om
staten vill ändra sin administrativa indelning är således huvudregeln
att även landstingsindelningen då ska ändras. Enligt utskottet är det
dock från ett demokratiskt perspektiv viktigt att även i dessa fall ta
hänsyn till befolkningens önskemål och synpunkter. Statens önskemål om att ändra den administrativa indelningen av landet bör således inte innebära att man avstår ifrån att beakta medborgarnas
inställning.
Regleringen av ändringar i landstingsindelningen bör enligt utskottet innebära att hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och
synpunkter. En särskild undersökning av befolkningens inställning
bör göras när det finns skäl till det. Hur önskemålen och synpunkterna ska inhämtas och beaktas bör övervägas på ett lämpligt sätt i
varje enskilt fall, med beaktande av till exempel att förslag om sammanslagningar av flera landsting kan förväntas bygga på en helhetsanalys av den tilltänkta, nya enhetens behov och förutsättningar.
Hänsynstagandet till befolkningens önskemål och synpunkter är enligt utskottet viktigt, samtidigt som det också är viktigt att beredningen av förslag till sammanslagningar inte onödigtvis fördröjs. Om
regleringen bör vara identisk med den som i dag gäller för ändringar av kommunindelningar eller anpassas till de särskilda förhållanden som kan råda när landstingssammanslagningar övervägs
bör bli föremål för närmare överväganden under den fortsatta beredningen av frågan.
Utskottet betonade att ställningstagandet i denna del inte inrymmer någon värdering av om landstingssammanslagningar är önskvärda och lämpliga eller inte, utan enbart rör processen för det fall
sammanslagningar övervägs. Utskottet anser sammanfattningsvis att
4

1 kap. 1 § i kommunallagen (2017:725).
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regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder av
innebörden att regler införs om att beakta befolkningens önskemål
och synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen.

5.7

Processen inför och efter Indelningskommitténs
delbetänkande

Enligt de ursprungliga direktiven skulle kommittén föreslå en ny
läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i
väsentligt färre län och landsting (dir. 2015:77). Det var enligt
direktiven av särskild vikt att kommittén förde dialog med och
kontinuerligt inhämtade synpunkter från berörda landsting, kommuner, kommunala samverkansorgan, länsstyrelser, andra berörda
myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Arbetet bedrevs i öppen dialog med berörda parter vilka också
löpande informerades om processen. SKL bjöd in samtliga landsting att utse representanter till en samrådsgrupp. Gruppen bestod
av ledande företrädare för kommuner, regionförbund och landsting
i länen. I de flesta fall representerades såväl landstinget som kommuner från respektive län. Representanterna i samrådsgruppen
uppmanades även att ta ett särskilt ansvar för att samordna diskussionerna i länet. Kommittén höll såväl gemensamma möten med
samrådsgruppen som medverkade vid bilaterala möten med politiska företrädare för varje län för att inhämta kunskap och diskutera arbetet.
I januari 2016 presenterades ett utkast till utgångspunkter för en
indelning och i mars 2016 presenterades ett diskussionsunderlag i
form av en kartbild.
Kommittén träffade också ett stort antal intresseorganisationer
för att diskutera förslagen och inhämta synpunkter. Vidare deltog
kommittén i ett stort antal seminarier och konferenser.
Stora delar av samrådsgruppen uttryckte tidigt i arbetet en
önskan att kommittén, efter att ha haft dialog med politiska företrädare för samtliga län, skulle presentera ett diskussionsunderlag i
form av en kartbild. Detta presenterades, som nämnts, den 9 mars
2016. Efter det genomfördes gemensamma möten med politiska
företrädare i respektive föreslaget nytt län. Vid mötena diskuterades bland annat hur respektive nuvarande län ställde sig till det
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framlagda förslaget som helhet och i delar. Kommittén konstaterade, efter samtalen, att det fanns ett starkt stöd för att bilda färre
och större län och landsting. I flertalet län gav en politisk majoritet
uttryck för en acceptans av en fortsatt process utifrån det framlagda förslaget. Enligt direktiven skulle kommittén om det var möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kunde
träda i kraft den 1 januari 2019 genomföra den utredning som krävs
enligt indelningslagen och senast den 30 juni 2016 lämna ett delbetänkande med förslag om ny indelning i dessa delar.
Kommittén föreslog i delbetänkandet Regional indelning – tre
nya län (SOU 2016:48) bildandet av Norrlands, Svealands och Västra
Götalands län och motsvarande landsting. Kommittén bedömde att
det i samtliga av de befintliga län som skulle ingå i dessa tre nya län
och landsting fanns en politisk majoritet för förslagen. Detta
bekräftades av remissvaren på delbetänkandet.
Kommittén hade inte i uppdrag att inhämta befolkningens
synpunkter, utan förankringsprocessen skulle ske genom de politiskt valda företrädarna. Under processen, särskilt efter att förslaget
till kartbild presenterats, blev debatten i flera län intensiv. I andra län
uppmärksammades knappast frågan alls. I Jämtlands län bildades
folkinitiativet ”Rösta om Stornorrland” som samlade in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning i frågan. Initiativet
överlämnades till fullmäktige i landstinget. Även i Norrbotten lämnade ett folkinitiativ en begäran om folkomröstning till fullmäktige. Folkinitiativet valde följande formulering.
Folkinitiativet föreslår att de röstberättigade medborgarna i Norrbottens
län ska få folkomrösta om Norrbotten ska ingå som en del i en storregion med andra län och landsting eller inte. Motivet är att Norrbotten
är stort nog och själv klarar framtidens utmaningar inom sina ansvarsområden. Folkinitiativet föreslår vidare att landstingsfullmäktige i
Norrbottens län, efter resultatet av en folkomröstning, ska besluta om
att rikta en skrivelse till regering och riksdag där man kräver att folkomröstningens resultat ett ja eller nej till storregion respekteras.

Regionfullmäktige i Norrbotten beslutade vid ett sammanträde den
15 februari 2017 att avslå begäran om folkomröstning med följande
motivering:
Folkinitiativet avslås då det inte längre finns något förslag från regeringen att ta ställning till och allmänna opinionsyttringar ligger inte inom
den kommunala kompetensen för Region Norrbotten att besluta om.
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Fullmäktiges beslut överklagades. I en dom meddelad den 6 oktober
2017 av Förvaltningsrätten i Luleå (mål nr 598-17) avslogs överklagandet. Domen har vunnit laga kraft. Förvaltningsrätten anförde i
huvudsak följande.
Förvaltningsrätten noterar inledningsvis att frågan om regional indelning är en fråga som i högsta grad berör medborgarna i de län som
omfattas av förslaget. Ett allmänt intresse förutsätter dock inte nödvändigtvis att det föreligger ett kvantitativt betydande behov av ett
landstings engagemang. Allmänintresset får bedömas med utgångspunkt
i om det är lämpligt, ändamålsenligt, skäligt osv, att regionfullmäktige
befattar sig med angelägenheten. Att en fråga är av stort intresse för
många av länets invånare medför inte att frågan också är av allmänt
intresse ur ett landstings- och kommunalrättsligt perspektiv. För att så
ska vara fallet måste frågan också täckas av landstingets kompetens (jfr
Kammarrätten i Sundsvalls dom med mål nr 2643-06).
I målet har framkommit att Regeringen uttalat att det inte längre
kommer att ingå i indelningskommitténs uppdrag att föreslå en ändrad
länsindelning. Vidare har Region Norrbotten tidigare lämnat yttrande i
frågan om ändrad länsindelning genom den tidigare landstingsstyrelsen.
Av indelningslagen framgår att det ankommer på Regeringen att besluta om ändring i rikets indelning i landsting. Av indelningslagen
framgår uttryckligen att särskild hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter när det gäller ändringar i kommunindelningen.
Motsvarande bestämmelse i indelningslagen saknas när det gäller ändringar i landstingsindelningen. Region Norrbotten har således inte någon
egen beslutanderätt avseende frågan om indelning i landsting.
Förvaltningsrätten finner vid en samlad bedömning att folkinitiativet såsom det utformats framförallt rör en statlig angelägenhet och
saknar en klar avgränsning gentemot Regeringens beslutanderätt i frågan.
Folkinitiativet är därför inte en sådan fråga som Region Norrbotten
får besluta om. Därmed är inte heller de formella förutsättningarna för
att ta upp frågan om folkomröstning uppfyllda. Det var då inte olagligt
för fullmäktige att med enkel majoritet avslå folkinitiativets begäran
om folkomröstning. Sammantaget kan det inte anses att de klagande
skulle ha visat att regionfullmäktiges beslut att avslå folkinitiativets
begäran om folkomröstning skulle ha varit olagligt eller tillkommit på
otillbörligt sätt. Överklagandet ska därför avslås.

5.8

Överväganden och förslag

De regler som gäller vid ändringar av kommunindelningen respektive landstingsindelningen överensstämmer i stora delar. Det finns
dock vissa skillnader. När regeringen ska pröva frågan om en änd-
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ring av en eller flera kommuners indelning ska särskild hänsyn tas
till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som
berörs av ändringen. Skulle en av dessa kommuner motsätta sig en
ändring kan beslut om en ändring bara fattas om det finns synnerliga skäl. Det anges också i indelningslagen att när det gäller ändring av kommunindelningen ska särskild hänsyn tas till befolkningens önskemål och synpunkter. När det finns skäl till det ska en
särskild undersökning göras om vilken inställning befolkningen har.
En sådan undersökning kan göras genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande.
När det gäller frågor om ändring av landstingsindelningar finns
det inte några bestämmelser om att särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter hos berörda landsting. Inte heller att hänsyn
ska tas till berörda kommuners synpunkter. Däremot ska i den utredning som föregår beslutet samråd genomföras med de landsting
som har intresse av frågan. Det finns inte heller någon bestämmelse
om att särskild hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter när det gäller landstingsindelningen, eller någon motsvarighet till regeln om att det ska göras en särskild undersökning om befolkningens inställning till en indelningsändring.
Det är i huvudsak två skäl som har angetts för dessa skillnader.
För det första såg lagstiftaren framför sig att ändringar av landstingsgränser i regel är ändringar av mindre omfattning som knappast
påverkar andra landsting än de som är direkt berörda av ändringen.
Oftast sker de som följdändringar till ändringar i den kommunala
indelningen. Eftersom särskild hänsyn ska tas till befolkningens
synpunkter i den processen behövdes det enligt förarbetena inte
någon uttrycklig bestämmelse om detta när det gäller landstingsindelningen.
För det andra hänvisas det till att landstingsindelningen är knuten
till länsindelningen och därmed också till den statliga administrationen. Det finns med andra ord inte bara ett kommun- och landstingsperspektiv, utan också ett statligt perspektiv i frågan om ändring
av landstingsindelningen.
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Olika sorters ändringar
Det finns ett antal olika typer av indelningsförändringar som bestämmelserna i indelningslagen ska kunna hantera. Det kan t.ex.
handla om att:
• En kommun delas så att en eller flera delar av den tidigare kommunen bildar en eller flera nya kommuner. Detta är den vanligaste indelningsförändringen bland kommuner sedan kommunreformen avslutades 1974.
• Två eller flera kommuner läggs samman och bildar en större
kommun – något som dock inte skett sedan kommunreformen
avslutades, även om det diskuterats vid några tillfällen.
• Två eller flera landsting läggs samman och bildar ett större län –
t.ex. vid bildandet av Skåne och Västra Götalands län i slutet av
1990-talet (vid dessa sammanläggningar ingick även s.k. landstingsfria kommuner med ansvar för hälso- och sjukvård).
• Ett landsting delas genom att en eller flera kommuner ”byter”
län och därmed ingår i ett nytt landsting. Så skedde i samband
att Västra Götalands län bildades genom att Habo och Mullsjö
kommuner övergick till Jönköpings län, och i samband med att
Heby kommun bytte län från Västmanlands till Uppsala län.
• En mer omfattande förändring av kommun- och landstingsindelningen genomförs som berör hela landet.
Det finns, enligt vår mening, skäl att ytterligare harmonisera regleringen av kommunindelningsändringar och ändringar i landstingsindelningen. En förändring av landstingsgränser kan vara en följdändring av en ändring i kommunindelningen, men det är långt ifrån
det enda scenariot. Bildandet av Västra Götalands och Skåne län
och landsting i slutet av 1990-talet är exempel på när flera landsting
har lagts samman, vilket innebar att också den statliga förvaltningen
förändrades.
Kammarkollegiet har behandlat ett flertal ansökningar om sammanslagningar av två eller flera landsting under det senaste decenniet.
Till detta ska läggas att ett flertal utredningar har föreslagit en
kraftig reducering av antalet län och landsting. Vid överväganden
om ändringar i lagen är det därför av stor vikt att lagstiftningen kan
hantera även dessa typer av ändringar. Vi ser det därför som natur-
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ligt att reglerna för kommunindelningsändringar och ändringar av
landstingsindelningen harmoniseras.
Det finns däremot skäl för att bestämmelserna när det gäller
landstingen inte ska vara identiska med de regler som gäller för
kommuner. Det finns en direkt koppling mellan landstings- och
länsindelning som innebär att varje län omfattar ett landsting. Som
Utredningen om indelningsändringar konstaterade så blir en konsekvens av regleringar beträffande landstingsindelningen att dessa
aktualiseras även vid sådana ändringar som sker till följd av ändring
i länsindelningen. Läns- och därmed landstingsindelningen har således
en tydlig koppling till statliga verksamheter och statlig administrativ
förvaltning. Denna koppling har dock försvagats under de senaste
decennierna. Länsgränserna är administrativa gränser tänkta att avgränsa den statliga verksamheten regionalt. Som nämnts har det skett
omfattande förändringar av statliga myndigheters regionala indelning
(se kapitel 3 om statsförvaltningen). Länsbaserade sektorsmyndigheter har ersatts av nationella en-myndigheter vilka har olika regionala indelningar som inte överensstämmer med länsindelningen.
Länsstyrelserna är i dag de enda statliga myndigheter vars indelning följer länsindelningen. Det kan ändock finnas skäl för förändringar av länsstyrelsernas indelning som kan väga lika tungt som
berörda landstings och kommuners intressen. Detta samband gäller
landstingsindelningen och inte den kommunala indelningen. Det är
ett viktigt skäl till att bestämmelserna när det gäller landstingen inte
ska vara identiska med de regler som gäller för kommuner enligt vår
uppfattning.
5.8.1

Landstingens synpunkter vid indelningsändringar

Förslag: Vid prövning av frågan om ändring i landstingsindelningen ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från
det eller de landsting som närmast berörs av ändringen.
Det ska krävas särskilda skäl för att besluta om en ändring i
landstingsindelningen mot ett berört landstings vilja.
Såväl Kommundemokratiutredningen som Utredningen om indelningsändringar menade att den principiella likställigheten mellan
kommuner och landsting gör att motsvarande bestämmelser om
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hänsyn till kommuners synpunkter vid en indelningsförändring
också bör införas för landstingens del. Vi delar denna bedömning.
Vår uppfattning är att inställningen från berörda landsting ska
tillmätas stor vikt vid den sammantagna bedömningen. Det finns
skäl att införa en bestämmelse i indelningslagen som föreskriver att
särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter från närmast
berörda landsting. Detta gäller särskilt när det är fråga om indelningsändringar som bara berör ett fåtal landsting.
Erfarenheterna av de senaste årens indelningsförändringar visar
att det bland såväl landsting som kommuner finns olika uppfattningar dels om en ändring över huvud taget ska ske, dels om hur en
eventuell ny indelning bör utformas. En del av dessa olika uppfattningar handlar om hur man prioriterar mellan olika perspektiv och
behov (t.ex. arbetsmarknad och tillväxt, hälso- och sjukvård, ekonomisk bärkraft samt formerna för politisk organisation).
Mer omfattande förändringar av landstingsindelningen innebär
att många, kanske samtliga landsting berörs. Det är därmed troligt
att det kan vara svårt att få till stånd en indelning som tillgodoser
varje enskilt landstings respektive kommuns förstahandsval. Det är
naturligtvis angeläget att en indelningsförändring har en så bred
acceptans som möjligt i berörda län och kommuner. Samtidigt är
det omöjligt att tillgodose samtliga aktörers olika intressen. En ny
administrativ indelning blir med nödvändighet en avvägning utifrån
en helhetsbedömning där vissa synpunkter och perspektiv kommer
att behöva tillmätas större vikt än andra. I det läget är det svårt att
se att man kan ge ett enskilt landsting och än mindre en enskild
kommun möjlighet att blockera genomförandet av en för hela landet
väl avvägd och nödvändig reform. Att en ändrad indelning ger bestående förbättringar för det stora flertalet landsting och kommuner
inom flertalet relevanta perspektiv utesluter inte att något eller
några landsting respektive kommuner kommer att motsätta sig förändringen utifrån i och för sig relevanta intressen.
Mot den bakgrunden bör det inte införas någon bestämmelse
om att det ska krävas synnerliga skäl för att genomföra en indelningsförändring mot ett enskilt landstings vilja. En sådan bestämmelse skulle, även om den inte innebär ett veto, medföra alltför
stora möjligheter att blockera en lösning som tillgodoser det stora
flertalets behov.
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Det gäller särskilt om det tas ett nationellt helhetsgrepp på den
regionala indelningen som dessutom inkluderar länsindelningen.
Här kan olika landstings intressen kollidera både med varandra och
med statens intressen. I sådana situationer skulle krav på synnerliga
skäl kunna innebära att enstaka landsting ges möjlighet att förhindra en väl avvägd helhetslösning som har ett brett stöd.
Samma frågeställning kan dock uppstå även när det gäller mindre
indelningsändringar, som till exempel en kommun som vill lämna
ett landsting för att ingå i ett annat. Det är i dessa fall inte självklart
att landstingets intresse ska väga tyngre än den berörda kommunens, utan detta måste vara en bedömning i varje enskilt fall.
Vår uppfattning är att det i stället för synnerliga skäl ska krävas
särskilda skäl för att besluta om en indelningsändring mot ett berört landstings vilja. Sådana särskilda skäl skulle kunna anses föreligga till exempel om det rör en ”mindre” förändring där en kommun på goda grunder vill ”byta län”. Det skulle också kunna handla
om att det finns starka skäl för en förändring av statens regionala
myndighetsindelning eller att det finns anledning att genomföra en
mer omfattande indelningsförändring där många landsting är berörda. I sådana situationer går det inte alltid att skapa konsensus
om hur indelningen ska se ut och där bör intresset av en fungerande
helhetslösning ges företräde framför enskilda landstings uppfattning.
Vilka landsting kan anses vara berörda?
Vår uppfattning är att de landsting vars indelning påverkas direkt
ska anses berörda – oavsett om man föreslås ingå i ett större landsting eller om en eller flera kommuner vill lämna eller ingå i landstinget. Vid en heltäckande indelningsändring bör samtliga landstings
synpunkter beaktas.
Även andra landsting än de vars indelning förändras bör ges möjlighet att framföra sina synpunkter. En ändring skulle till exempel
kunna bryta upp eller försvåra befintliga regionala samarbeten. Här
får göras en bedömning från fall till fall men utan att det krävs
särskilda skäl för att förändra indelningen mot sådana landstings
viljor.
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Kommunernas synpunkter vid indelningsändringar

Förslag: Vid prövning av frågan om ändring i landstingsindelningen ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från
den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen.
Bedömning: Det bör inte krävas särskilda skäl för att besluta
om en ändring i landstingsindelningen mot en berörd kommuns
vilja.
Kommunerna har ett nära samarbete med landstingen till exempel
när det gäller hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik
och kultur och har ett starkt intresse av hur landstinget fungerar.
Det är därför rimligt att särskild hänsyn tas även till berörda kommuners synpunkter. Det bör dock inte krävas särskilda skäl för att
frångå sådana synpunkter, utan dessa bör bedömas från fall till fall.
Det är ofrånkomligt att enstaka kommuner kan hamna i ett
större landstings geografiska periferi. Det är också ofrånkomligt att
färre landsting innebär färre residensstäder. Sådana och andra
nackdelar för en enskild kommun bör inte läggas till grund för att
enskilda kommuner ska kunna förhindra en i övrigt väl motiverad
förändring.
När det däremot handlar om önskemål från en kommun som är
belägen vid ett nytt större landstings gräns om att få ”byta landsting” kan det finnas anledning att tillmäta kommunens önskemål
stor vikt. Kommunen lär i detta läge genom ansökan eller på annat
sätt uttrycka sin vilja. I denna situation blir även de berörda (de
avlämnande respektive mottagande) landstingens uppfattningar relevanta. Ett problem i sammanhanget kan dock vara att dessa nya,
föreslagna landsting bara existerar i förslagsform och ännu inte har
några valda företrädare som kan uttrycka sin uppfattning. Bland annat
detta förhållande talar för att inte särskilt reglera sådana situationer.
Vilka kommuner kan anses vara berörda?
Synpunkter från samtliga kommuner inom berörda län bör inhämtas och beaktas. Önskemål från gränskommuner som vill byta
län bör dock tillmätas större tyngd och prövas särskilt i samband
med beredningen av förslaget av indelningsförändringen.
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Befolkningens synpunkter vid indelningsändringar

Förslag: Befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas
vid ändringar i landstingsindelningen.
Berörda landsting ska, om det inte är uppenbart obehövligt,
som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om
ändrad landstingsindelning inhämta synpunkter från sina medlemmar.
Enligt indelningslagens regler om ändring i kommunindelningen
ska, förutom till berörda kommuners synpunkter, särskild hänsyn
även tas till befolkningens önskemål och synpunkter. Riksdagen har
alltså ansett att just när det gäller indelningsfrågor kan det finnas
skäl att särskilt inhämta befolkningens synpunkter. Såväl Kommundemokratikommittén som Utredningen om indelningsändringar ansåg
att motsvarande bestämmelser skulle införas även när det gäller
ändringar i landstingsindelningen. Utredningen om indelningsändringar föreslog dock att det i stället för ska skulle formuleras som
att det bör tas sådan särskild hänsyn till befolkningens önskemål
och synpunkter. Det kan nämligen enligt utredningen finnas skäl
att inte närmare utreda och beakta befolkningens inställning till en
större ändring i landstingsindelningen när ändringen är betingad av
statens önskemål att åstadkomma en mer ändamålsenlig indelning.
Vår uppfattning är att indelningslagens särskiljande av kommunerna genom sina folkvalda representanter respektive befolkningen
kan problematiseras. Fullmäktigeförsamlingarna är valda av och ansvariga inför medborgarna i kommunen eller länet. Enligt den representativa demokratins principer företräder fullmäktige befolkningen
och har ansvaret för att tolka den samlade folkviljan i kommunen
eller länet. Det innebär att de politiska partierna och deras förtroendevalda förutsätts ha en kontinuerlig dialog med kommunens
invånare. Fullmäktige förutsätts sedan kunna göra de ofta svåra och
komplicerade avvägningar mellan olika intressen som kommer till
uttryck. Det gäller inte minst en komplex fråga som en indelningsförändring. De frågor som en fullmäktigeförsamling måste väga
samman och ta ställning till är dessutom svåra att täcka i en frågeformulering i till exempel en folkomröstning eller opinionsundersökning.
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Vi delar dock Kommundemokratikommitténs uppfattning att
det på grund av indelningsfrågornas karaktär är rimligt att besluten
föregås av information och diskussion samt att de är väl förankrade.
Kommittén hänvisade bland annat till indelningsbeslutens långsiktiga karaktär och att såväl kommande generationer som politiska
majoriteter binds upp av besluten. Konstitutionsutskottet framhöll
även att förändringar i landstingsindelningen påverkar den regionala
demokratin och den regionala representationen. Det kan få stor
betydelse för enskilda personer vilket landsting de tillhör, enligt utskottet. Det handlar om hur man som medborgare ska representeras och möjligheterna till politisk delaktighet.
Av dessa skäl finns det anledning att särskilt reglera att hänsyn
ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter. Befolkningens
inställning måste dock vägas mot andra intressen och faktorer,
bland annat berörda kommuners och landstings inställning, näringsgeografiska och ekonomiska förhållanden samt statens behov av att
göra förändringar i sin administrativa indelning. Eftersom dessa
intressen och faktorer varierar från fall till fall är det inte möjligt att
närmare ange hur en sådan avvägning bör göras. Befolkningens
synpunkter kommer sannolikt att tillmätas olika tyngd beroende på
vilken typ av indelningsändring det är fråga om, hur tydligt folkopinionen kommit till uttryck och andra omständigheter.
Det förefaller rimligt att befolkningens uppfattning har mer
avgörande betydelse exempelvis när en kommun överväger ett länsbyte. I detta sammanhang är det färre variabler som har betydelse
vilket gör att de förtroendevalda kan få mer tydlig vägledning av
medborgarnas synpunkter. Besluten bygger dock på olika avvägningar som kräver en helhetsbedömning som i grunden vilar på
politiska ställningstaganden och värderingar. Vi föreslår därför att
regleringen när det gäller ändringar i landstingsindelningen bör utformas på så sätt att befolkningens önskemål och synpunkter ska
beaktas, inte att särskild hänsyn ska tas till dessa synpunkter.
Vem ska inhämta synpunkterna?
Om befolkningens synpunkter ska kunna beaktas måste de på något
sätt hämtas in. När det gäller kommunindelningsändringar är det
länsstyrelsen som, när det finns skäl till det, ska göra en särskild
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undersökning om befolkningens inställning. Undersökningen kan
enligt bestämmelsen ske genom omröstning, opinionsundersökning
eller liknande förfarande. Det vanligaste i praktiken har dock varit
att kommunerna har genomfört folkomröstningar, varefter det inte
har ansetts finnas skäl för en särskild undersökning. I de fall länsstyrelserna har genomfört undersökningar har det rört sig om
opinionsundersökningar.
Vi anser att inhämtandet av befolkningens synpunkter bör ske
som ett led i den regionala representativa demokratins beredningsprocess och inte som en särskild undersökning utförd av en myndighet. På detta sätt kan befolkningens synpunkter vägas in som en
del av ett allsidigt beslutsunderlag såväl när fullmäktige ska ta ställning i frågan, som när regeringen ska fatta beslut om en eventuell
ändring. Vårt förslag är därför att berörda landsting, som ett led i
beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad landstingsindelning, ska som huvudregel inhämta synpunkter från sina medlemmar. Ansvaret för detta genomförs ligger hos landstingsfullmäktige.
Hur och när ska synpunkter inhämtas?
I vårt uppdrag ingår att analysera för- och nackdelar med att reglera
hur och när befolkningens önskemål och synpunkter ska inhämtas.
Om det inte regleras på vilket sätt synpunkterna ska inhämtas är det
troligt att processerna kan komma att se olika ut i olika län. När det
gäller ändringar i form av en landsomfattande reform, eller då flera
landsting är berörda, finns det ett värde i en ordnad och samordnad
process. Det kan annars bli svårt att värdera och analysera resultaten. Det finns en risk att uppfattningar blir svåra att tolka och att
resultaten i vissa län får orimlig tyngd i förhållande till andra, där
man har haft andra processer. Av dessa skäl kan det vara en fördel
att reglera när och hur synpunkterna ska inhämtas.
Att reglera hur processen ska se ut innebär dock även nackdelar.
Det finns starka skäl för att kunna inhämta befolkningens önskemål och synpunkter i olika delar av landet på olika sätt. Det kan
vara stor skillnad mellan vilka frågor som är viktiga beroende på till
exempel länets läge och storlek. Det kan också finnas frågor som
bara är aktuella rent lokalt och som bör diskuteras i särskilda former.
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Det är också troligt att olika processer lämpar sig för olika sorters
indelningsändringar. Det krävs sannolikt olika metoder för inhämtande av befolkningens synpunkter beroende på om det är fråga om en
kommun som vill byta län eller en nationell reform. Ett ytterligare
skäl för att inte reglera när och hur en sådan process ska se ut är att
det skulle kunna leda till överklaganden kring själva processen även
om det egentligen handlar om ett missnöje med sakfrågan.
Det viktigaste enligt vår mening är att få en allsidig belysning med
synpunkter som kan ligga till grund för ett gediget beslutsunderlag.
Vår sammantagna bedömning är att, utöver att inhämtandet ska ske
som ett led i landstingens beredning av ett yttrande eller en ansökan, bör det inte ytterligare regleras hur och när synpunkterna
ska hämtas in.
Vilket underlag bör hämtas in?
För att beslutsfattarna ska ha en möjlighet att beakta och värdera
befolkningens synpunkter är det viktigt att dessa inte bara består av
ett ja eller nej till en tänkt förändring. Synpunkterna bör bygga på
information om såväl motiven till förslaget som konsekvenserna av
att det genomförs eller inte genomförs. De inhämtade synpunkterna bör vara av den karaktären och omfattningen att de kan utgöra
en del av ett allsidigt underlag för fullmäktiges beslut och i slutändan även regeringens beslut. Det kan variera vilka frågor som är
mest väsentliga att få belysta, även om det handlar om en reform
som berör hela landet. Dokumentationen av befolkningens synpunkter bör innehålla människors uppfattning kring förslagets olika
delar och dess konsekvenser för till exempel hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik och förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Även
sådana uppgifter som hur viktig denna fråga är för medborgarna är
av intresse.
För att en sådan process ska vara möjlig att genomföra krävs det
att landstingen får tillräckligt lång remisstid inför ett yttrande. De
tre månader som är normal remisstid är i detta fall inte tillräckligt.
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Olika metoder för inhämtande av synpunkter
Befolkningens synpunkter kan som tidigare nämnts hämtas in på
olika sätt. Ett alternativ är folkomröstningar, andra är medborgardialoger eller opinionsundersökningar. Det är också möjligt att
kombinera olika metoder.
Under senare år har begreppet medborgardialog blivit den vanligaste benämningen på de olika former som kommuner och landsting använder för att bjuda in individer, intresseorganisationer eller
andra aktörer att framföra synpunkter i en viss fråga. Begreppsanvändningen i såväl forskning som i offentliga dokument är inte
konsekvent utan medborgardialog används vanligen som en samlingsterm för olika metoder för att inhämta synpunkter från allmänheten. Vad gäller de valda formerna för dialog finns det en stor
variation. De sker bland annat i form av öppna möten, dialogmöten,
möten med specifik målgrupp, sociala medier, e-förslag, e-panel,
diskussionsforum på nätet samt medborgarstämmor eller byamöten.
De mest populära metoderna är de som innebär fysiska möten,
antingen öppna möten dit alla som vill bjuds in att delta eller möten
som riktar sig till specifika målgrupper5.
Medborgardialoger bör enligt 2014 års demokratiutredning i
första hand vara en metod för beslutsfattare att lyssna in och fånga
upp intressen och åsikter i samhället för att på så vis få ett bättre
beslutsunderlag. Genom en medborgardialog kan enskilda få möjligheter att framföra synpunkter och påverka beslut, men det måste
vara tydligt att besluten i sig fattas av de folkvalda. Det är vidare enligt utredningen viktigt att det demokratiska deltagandet är meningsfullt och att deltagarna genom att framföra sina synpunkter kan
göra avtryck i den politiska beslutsprocessen. Deltagandet får inte
heller bli en aktivitet som enbart engagerar ett fåtal individer med
specifika särintressen. Ett brett och representativt deltagande är
avgörande för att medborgardialogerna ska vara relevanta.
Ett strategiskt betydelsefullt beslut som att ta initiativ eller
ställning till ett förslag om indelningsförändring behöver beredas
genom en förankrande dialog med länets befolkning. En sådan kan
ske genom olika typer av medborgardialoger. Det är viktigt att det
finns ett genomarbetat underlag som beskriver motiv för och kon5

Låt fler forma framtiden, s. 394.
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sekvenser av en indelningsförändring vid genomförandet av sådana
dialoger. Sådana kan även kombineras med olika typer av enkäter
eller opinionsundersökningar. I en opinionsundersökning är det möjligt att få relativt nyanserade svar på olika aspekter av förslaget. Det
går även att ställa frågor om vilken kunskap och intresse för ämnet
den som svarar har. Fördelen med en dialog är dock att den som
deltar kan få en omedelbar reaktion på de egna inläggen och möjlighet att ställa frågor.
En dialog bör vidare genomföras vid tillfällen som ger befolkningen i olika delar av länet en rimlig chans att delta – vilket bör
innebära åtminstone ett dialogmöte i varje kommun. Sådana möten
kan även med fördel kompletteras med interaktiva dialoger. Det är
viktigt att medlemmarna informeras genom användandet av olika
sorters kanaler, till exempel lokalpress och sociala medier. Deltagandet bör också vara tillgängligt. De synpunkter som framkommer under dialogen bör dokumenteras och bifogas landstingets
formella ansökan om, eller yttrande över, förslaget till indelningsförändring.
På detta sätt kan man se till att förslag om indelningsändringar
är kända av medborgarna, att de har haft möjlighet att framföra sina
åsikter och att de förtroendevalda har kunnat värdera detta tillsammans med övrigt underlag när de tar ställning till förslaget.
Samtidigt utgör de synpunkter som inhämtats en del av det
samlade beslutsunderlaget inför den helhetsbedömning som sker
nationellt, i de fall det är fråga om en landsomfattande förändring.
Folkomröstningar
En annan metod för inhämtande av befolkningens synpunkter är
folkomröstningar. Vi har tidigare kommit fram till att inhämtandet
av befolkningens synpunkter bör vara ett led i landstingens beredning av ärendet. Folkomröstningar kan vara ett sådant led i beredningen, som det också uttrycks i kommunallagen. De uppfattas dock
ofta som en alternativ beslutsprocess.
Grundlagsutredningen diskuterade i betänkandet En reformerad
grundlag (SOU 2008:125) folkomröstningarnas roll inom den repre-

209

Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter …

SOU 2018:10

sentativa demokratin6. De förde bland annat följande resonemang. I
regeringsformens inledningsparagraf slås fast att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt
statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den representativa
demokratin ger alla medborgare möjlighet att påverka politikens
utformning samt utkräva ansvar. Dessutom skapar den förutsättningar för en långsiktig och sammanhängande politik där besluten
kan utformas utifrån en helhetssyn.
Detta hindrar dock inte att det inom ramen för den representativa demokratin bör finnas utrymme för medborgarna att mer direkt
ta ställning i vissa frågor och folkomröstningar kan enligt utredningens mening på många sätt bidra till att stärka demokratin. De
helhetslösningar som väljarna tar ställning till vid val och som diskuteras under valrörelserna innebär många gånger att opinioner i flera
viktiga sakfrågor inte alltid blir tillräckligt genomlysta och beaktade. Under en mandatperiod inträffar dessutom alltid oförutsedda
händelser. Folkomröstningar kan vidare ge en särskild legitimitet
och tyngd åt vissa politiska beslut. Detta kan vara värdefullt i frågor
av stor vikt och långsiktig betydelse. Dessutom kan folkomröstningar förväntas öka medborgarnas intresse och engagemang för
politik, liksom känslan av delaktighet. Folkomröstningar har även
en folkbildande effekt. Slutligen har folkomröstningar en viktig
funktion att fylla i frågor där partierna internt är splittrade eller där
partimotsättningarna inte följer traditionella skiljelinjer i politiken.
Även om möjligheterna att hålla folkomröstningar således är ett
värdefullt komplement till den representativa demokratin kan folkomröstningar enligt Grundlagsutredningen aldrig bli annat än undantagsföreteelser sett i relation till denna. De representanter som väljs
att i folkets ställe fatta beslut ska stå till svars för dessa beslut vid
nästa val. Detta ansvarsutkrävande är en fundamental del av den
demokratiska processen i ett representativt system. En av nackdelarna med folkomröstningar är enligt Grundlagsutredningen att
en folkomröstning ofta är en relativt onyanserad metod för beslutsfattande, där valet i regel står mellan ett ja- och ett nejalternativ. En
annan risk med folkomröstningar är att helhetsperspektivet kan gå
förlorat om en fråga rycks ut ur ett större sammanhang. Det beslut
som en folkomröstning leder fram till i en enskild sakfråga kanske
6

s. 231 ff.
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inte är anpassat till politikens övriga inriktning och till vad den
ekonomiska situationen medger. Detta innebär inte minst att det
kan uppstå svårigheter för de förtroendevalda att långsiktigt planera
och ta ansvar för den förda politiken.
Grundlagsutredningen gjorde bedömningen att det inte borde
göras några ändringar av reglerna om rådgivande nationella folkomröstningar. Regeringen anslöt sig till denna bedömning.
Utredningen diskuterade även om det bör införas en möjlighet
till folkinitiativ på nationell nivå och konstaterade att det i dag finns
en sådan möjlighet endast på kommunal nivå. Det är också enligt
utredningens mening i lokala frågor som ligger nära medborgarna
som möjligheten till folkinitiativ är av störst värde. Det finns enligt
utredningen inte tillräckliga skäl för att införa en möjlighet till folkinitiativ på nationell nivå. Däremot föreslog utredningen en förstärkning av folkinitiativet i kommunallagen, vilket också genomfördes (se avsnitt 1.5).
Vi delar Grundlagsutredningens syn på den representativa demokratins roll när det gäller exempelvis ansvarsutkrävande, helhetsperspektiv och hänsyn till den ekonomiska situationen. Beträffande
mer omfattande ändringar av landstingsindelningen anser vi att folkomröstningar är ett trubbigt instrument för inhämtande av befolkningens synpunkter. Dels finns en generell svårighet att tolka vad ett
ja eller nej egentligen betyder, dels kräver en helhetslösning ett
hänsynstagande till en mängd olika intressen och perspektiv. Samtidigt skapar folkomröstningar förväntningar om att väga tyngre än
andra synpunkter.
Det är viktigt att notera att det som ska bedömas enligt indelningslagen är om en indelningsändring ger en bestående fördel, där
avvägningar ska göras exempelvis kring näringsgeografiska och ekonomiska förhållanden. Detta gäller särskilt om det är fråga om mer
omfattande förändringar av landstingsindelningen där det med nödvändighet blir fråga om en avvägning utifrån en helhetsbedömning
och i än högre grad om man dessutom inkluderar statliga myndigheters regionala indelning.
Vår bedömning är därför att folkomröstningar inte är en lämplig
metod för att inhämta befolkningens önskemål och synpunkter när
det gäller omfattande ändringar i landstingsindelningen. När det
gäller mindre förändringar i indelningen, som att en kommun vill
byta län, framstår det som ett mer naturligt alternativ att hålla folk-
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omröstningar. Detta har också skett i Habo, Mullsjö, Heby och
Trosa kommuner. Möjlighet för fullmäktige att besluta om en sådan
folkomröstning finns i dagens bestämmelser i kommunallagen.
I denna finns också bestämmelserna om folkinitiativ som gör
det möjligt för 10 procent av befolkningen och en tredjedel av fullmäktige att få till stånd en folkomröstning. Det kan dock vara lämpligt
att komplettera en sådan folkomröstning med mer komplexa frågeställningar i till exempel en opinionsundersökning.
Uppenbart obehövligt
Det finns situationer när något särskilt inhämtande av befolkningens
önskemål och synpunkter inte är nödvändigt. Det gäller till exempel
mindre omfattande gränsjusteringar eller om befolkningens synpunkter redan har inhämtats. I de flesta fall av något mer omfattande
ändringar i indelningen finns det dock enligt vår mening skäl att
inhämta befolkningens synpunkter på förslaget. Det bör därför anges
i indelningslagen att befolkningens synpunkter ska inhämtas om
det inte är uppenbart obehövligt.
5.8.4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2020.
Enligt indelningslagen träder en indelningsändring i kraft den 1 januari
året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum om
ändringen är av sådan omfattning att ett landsting enligt den nya
indelningen inte bör företrädas av de gamla landstingsfullmäktige.
Ett beslut om en sådan indelningsändring ska meddelas senast
ett år innan ändringen ska träda i kraft. Vår bedömning är att nu
föreslagna ändringar ska träda i kraft i god tid före valet 2022. En
lämplig tidpunkt för ikraftträdande är den första januari 2020. Detta
innebär att de nya bestämmelserna tillämpas först vid en eventuell
mer omfattande ändring i landstingsindelningen som ska träda
i kraft den 1 januari 2023.
Det finns inget behov av några övergångsbestämmelser.

212

6

Landstingens
samverkansmönster

Vi har i uppdrag att översiktligt kartlägga landstingens nuvarande
samverkan inom olika verksamhetsområden, redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen av samverkan, och föreslå
hur staten på en översiktlig nivå skulle kunna följa utvecklingen av
landstingens samverkan.

6.1

Kartläggning av befintlig samverkan

Landstingen samverkar med varandra i en mängd mer eller mindre
formaliserade strukturer. Sjukvårdsregionerna och arbetet inom programområdena för strukturfonderna är författningsreglerade samarbeten på länsöverskridande regional nivå. Utöver dessa samverkansformer sker samverkan mellan landstingen i form av bland annat
kommunalförbund, aktiebolag, ekonomiska föreningar, samverkansavtal och informella samarbeten inom olika projekt och nätverk.
Vi har ställt ett antal frågor till samtliga landsting och i förekommande fall kommunala samverkansorgan (regionförbund). Frågorna har gällt befintlig samverkan inom olika verksamhetsområden
och hur landstingen bedömer att utvecklingen kommer att se ut i
framtiden när det gäller samverkan landstigen emellan. Följande redogörelse bygger på de enkätsvar vi fått, och är inte en fullständig beskrivning av all befintlig samverkan.
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Hälso- och sjukvård

Flera utredningar har under senare tid har berört samverkan inom
hälso- och sjukvårdsområdet. Det gäller bland annat frågor om
högspecialiserad vård och modeller för kunskapsstyrning.
Enligt 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) får regeringen meddela föreskrifter om att landet ska delas in i regioner för
den hälso- och sjukvård som berör flera landsting. I 7 kap. 8 § samma
lag anges att landstingen ska samverka i frågor som rör sådan hälsooch sjukvård. Regeringen har föreskrivit om regioner för hälso- och
sjukvård i 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), där
landet har delats in i sex sjukvårdsregioner: Stockholmsregionen,
Linköpingsregionen, Lund/Malmöregionen, Göteborgsregionen,
Uppsala/Örebroregionen och Umeåregionen. Sjukvårdsregionerna
själva använder andra benämningar än de som anges i förordningen
(se nedan).
I varje sjukvårdsregion finns en samverkansnämnd vars uppgift
bland annat är att inom sjukvårdsregionen samordna den högspecialiserade vården. Sjukvårdsregionerna är administrativa enheter vars
syfte är att möjliggöra samverkan kring regionsjukvård och övergripande kunskapsstyrningsfrågor mellan de landsting som ingår i
respektive sjukvårdsregion. Samverkansnämnderna består av företrädare från aktuella sjukvårdshuvudmän, vilka fattar rådgivande beslut.
Besluten fastställs därefter formellt i vart och ett av de ingående
landstingen. Samverkansnämnderna som från början var en relativt
homogen funktion, ser i dag mer olika ut vad gäller utformning och
ansvar.
I Norra och Sydöstra sjukvårdsregionen har exempelvis de ingående landstingen valt att utveckla samverkansnämnden och skapat
en plattform med ett tydligare beslutsmandat. I Norra regionen har
samverkansnämnden omvandlats till Norrlandstingens regionförbund som är ett kommunalförbund med de ingående landstingen
som medlemmar. Regionförbundet sluter avtal bland annat om riksoch regionsjukvård. I Sydöstra regionen har en regionsjukvårdsnämnd inrättats med placering i Östergötlands läns landstings linjeorganisation med representation från de ingående landstingen.
Särskilda avtal reglerar ansvar och uppgifter för samverkans- och
regionsjukvårdsnämnder samt regionförbund.
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Landsting i samverkan, en sammanhållen struktur
för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård
Under 2016 fattade landstingen beslut om att gemensamt och långsiktigt delta i, stödja och finansiera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning. Det gemensamma beslutet ledde till att landsting i samverkan under våren 2017 presenterade Etableringen av en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård,
Med sikte mot ett gemensamt nationellt system. I maj 2017 beslutade SKL:s styrelse att ställa sig bakom förslaget och att rekommendera landsting och sjukvårdsregioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i enlighet med detta. En del av
den nya kunskapsmodellen handlar om att landsting och sjukvårdsregioner, med stöd av SKL, ska etablera en gemensam organisationsoch styrmodell för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Det innefattar bl.a. att nationella programområden inrättas, med
experter inom sjukdomsspecifika eller organisatoriska fält, samt att
nationella samverkansgrupper tillsätts, liksom en strategisk styrgrupp
för kunskapsstyrning (SKS). Strukturen bygger på en representativ
modell, med representanter för landsting och regioner, med stark
förankring på hemmaplan, som i samverkan utgör de olika grupperingarna och genomför arbete på samtliga nivåer i systemet
(prop. 2017/18:40 s. 22 f).
Kunskapsstödsutredningen
I juni 2017 lämnade Utredningen om ökad följsamhet till nationella
kunskapsstöd i hälso- och sjukvården sitt betänkande Kunskapsbaserad och jämlik vård – Förutsättningar för en lärande hälso- och
sjukvård (SOU 2017:48). Utredningens bedömning är att den statliga
styrningen behöver utvecklas för att bättre stödja en kunskapsbaserad och jämlik vård. Staten bör bli mer övergripande i styrningen
samt stärka uppföljning och utkräva ansvar av landsting och kommuner. Staten bör stödja en ökad nationell samverkan mellan landstingen och främja förutsättningar för professionernas deltagande på
alla nivåer och ett ökat patientinflytande. Utredningen föreslår bland
annat förtydliganden i hälso- och sjukvårdslagen om att landstingen
ska vara skyldiga att samverka nationellt om kunskapsstyrning samt
att landstingen och kommunerna som ingår i landstinget ska vara

215

Landstingens samverkansmönster

SOU 2018:10

skyldiga att samverka om kunskapsstyrning. Utredningen föreslår
vidare att Socialstyrelsens instruktion ändras för att förtydliga
Socialstyrelsens roll i kunskapsstödjande och kunskapsstyrande hänseende. Utredningen konstaterar att en mindre detaljerad statlig
styrning ligger i linje med den inriktning som regeringen angett i
budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1). Regeringen framhåller i denna att den statliga styrningen ska utvecklas i en riktning
som innebär att verksamhetsnära kunskap, erfarenhet och yrkesetik
blir mer vägledande och att detaljstyrningen generellt bör minska
till förmån för en mer strategisk styrning präglad av tillit och förtroende. Utredningens slutsats är att även om den nya landstingsgemensamma modellen för kunskapsstyrning i sig är ett stort och
viktigt steg framåt, kommer en hel del arbete att krävas för att
modellen och organisationen bakom ska bli den självklara aktören
när det gäller landstingens arbete med kunskapsstyrning. Det handlar om hur huvudmännen arbetar med frågan och vilka resurser och
mandat som ges de personer som ska vara involverade i arbetet, exempelvis representation från professioner och patientföreträdare, samt
hur den kommunala hälso- och sjukvården behandlas. Det handlar
också om samarbetet mellan staten och huvudmännen samt den övergripande statliga inriktningen för och uppföljningen av vården, samt
effekterna av det nya arbetssättet. Utredningen har remitterats.
Högspecialiserad vård
I propositionen En ny beslutsprocess för den högspecialiserade
vården (prop. 2017/18:40) föreslår regeringen att en ny beslutsprocess införs. Den ersätter den nationella samordningen av rikssjukvården och den nationella nivåstruktureringen av cancervården.
Beslutsprocessen innebär att Socialstyrelsen beslutar vilken hälsooch sjukvård som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på
hur många enheter sådan vård ska bedrivas. Dagens Rikssjukvårdsnämnd bör enligt förslaget ersättas av ett nytt särskilt beslutsorgan,
Nämnden för nationell högspecialiserad vård. Nämndens uppgift
bör vara att, efter ansökningar från landstingen, besluta om tillstånd
och villkor för att bedriva nationell högspecialiserad vård. Regeringen anser att nämnden, utöver ordföranden, bör bestå av sex ledamöter. De sex ledamöterna, samt ersättarna för dessa, bör utses av
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regeringen och representera respektive sjukvårdsregion. Socialstyrelsens generaldirektör bör enligt förslaget vara ordförande i den nya
nämnden.
När det gäller regional högspecialiserad vård anser regeringen
att sjukvårdsregionerna själva bör besluta om koncentration av vård
inom den egna sjukvårdsregionen och anför bland annat följande.
Regeringens bedömning innebär att ansvaret för att fatta beslut om
vilken vård som ska koncentreras på regional nivå och om var den vården ska bedrivas ligger hos varje enskild sjukvårdsregion och dess
landsting. För att det ska fungera måste landstingen utforma effektiva
beslutsprocesser och sjukvårdsregionerna ha mandat att besluta om
koncentration på regional nivå genom en regional beslutsfunktion. En
sådan funktion saknas i flera regioner i dag […]. De traditionella formerna för samarbete inom ramen för samverkansnämnden, där sjukvårdsregionen saknar beslutsmandat och där samtliga beslut därför behöver godkännas i respektive landsting, har visat sig vara ett hinder för
en fungerande samordning och rationell resursanvändning inom sjukvårdsregionerna. Den uppföljning som bedrivs av Socialstyrelsen visar
också på stora skillnader i samarbets- och beslutsförmåga mellan sjukvårdsregionerna. Regeringens bedömning är att sjukvårdsregionerna
behöver få ett tydligare beslutsmandat i frågor som avser nivåstrukturering av vård på regional nivå. Det kan exempelvis ske genom att den
traditionella samverkansnämnden ersätts med en gemensam nämnd eller
ett kommunalförbund, till vilken landstingen i sjukvårdsregionen har
överlåtit beslutanderätt […]. Med regeringens förslag blir förväntan
högre på sjukvårdsregionerna att förstärka sin beslutsförmåga att
koncentrera vård inom den egna sjukvårdsregionen. Regeringen anser
att det är viktigt att följa utvecklingen av hur koncentration av vård
fortskrider på regional nivå.

Förslaget bereds för närvarande i riksdagen. Ändringarna föreslås
träda i kraft den 1 juli 2018.
Landstingens enkätsvar
Samverkan i hälso- och sjukvårdsfrågor sker enligt svaren från landstingen på olika nivåer och i olika former. På regional nivå är den
viktigaste samverkan den som sker inom de sex sjukvårdsregionerna (se sammanställningar nedan). Det sker dock även samverkan
på nationell nivå och i andra konstellationer. Här följer några exempel på sådan samverkan, utöver sjukvårdsregionerna, som landstingen har tagit upp i sina svar:
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– Etableringen av en nationellt sammanhållen kunskapsstyrning.
– Nätverk via Sveriges kommuner och landsting. Bland annat nätverk för region/landstingsdirektörer, sjukvårdsdirektörer och
ekonomidirektörer osv. Hanterar till exempel frågor om ordnat
införande av nya dyra läkemedel och medicinsk utrustning.
– SKL Kommentus Inköpscentral som ägs av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner.
– Samtliga landsting samverkar genom kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg. Ändamålet är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg.
– Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HSF). En medlemsorganisation där samtliga landsting är medlemmar. Det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) etablerades
1996. Nätverket är en del av det internationella nätverket Health
Promoting Hospitals and health services, HPH, initierat av
WHO 1993.
– Samverkan kring e-hälsa inom ramen för Inera AB. Inera koordinerar landstingens gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar
digitala tjänster i samverkan med landsting och kommuner.
De landsting som har universitetssjukhus samarbetar, dels i form av
olika nätverk, dels inom områden avseende rikssjukvård.
Skandionkliniken för avancerad strålbehandling drivs gemensamt som
ett kommunalförbund av de sju landsting som har universitetssjukhus.
– Inom IT finns ett samarbete mellan landstingen i Södermanland,
Västernorrland, Västerbotten, Örebro och Blekinge (kallat
SUSSA) som handlar om gemensam upphandling av vårdinformationsstöd.
– Regionsamverkan Sydsverige har ett utskott och en arbetsgrupp
inom Hälso- och sjukvård. Arbetet på området är pausat under
2017.
Norra sjukvårdsregionen
Norrlandstingens Regionförbund (NRF) bildades 2005 av de fyra
nordligaste landstingen. Regionförbundet är ett kommunalförbund
i norra sjukvårdsregionen som ska tillvarata och utveckla gemen218
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samma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. Inom specifika
områden finns även nätverk och mer informella samrådsfunktioner
upprättade.
I regionförbundet har norrlandstingen ett gemensamt ansvar för
beställning, planering och samordning av regionsjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv.
Förbundet beslutar om avtal för högspecialiserad vård och om regionens utvecklingsplan för cancervården. Samverkan inom regionen sker
i de samverkansgrupper som inrättats inom förbundet.
Samverkan sker i hög grad inom läkemedelsområdet mellan de
fyra norrlandstingens läkemedelsenheter och läkemedelskommittéer.
Samverkan sker bl.a. inom upphandling av läkemedel och läkemedelsförsörjning, rådgivning, information och utbildning i läkemedelsfrågor samt styrning och stöd vid införande av nya läkemedel.
Det finns ett tjugotal regionala chefssamråd inom olika områden
samt ytterligare ett antal expert- och arbetsgrupper. Det finns också
ett chefssamråd kring folkhälsa med en politisk referensgrupp med
representation från alla fyra länen.
De fyra norrlandstingen har tillsammans med de närliggande
universiteten samverkat inom utbildning via ett gemensamt kompetensförsörjningsråd. Fortsättningsvis kommer denna samverkan
att ske i det regionala FoUU-rådet som är en annan sedan länge
etablerad form för samverkan i norr. De fyra norrlandstingen har
sedan flera år etablerat en stark samverkan mellan de fyra huvudmännens FoUU-verksamheter tillsammans med relaterade universitet.
Det för de fyra norrlandstingen gemensamma forskningsanslaget
Visare Norr förutsätter samverkan mellan landstingen och regionerna. Det etablerade nätverket Forum Norr – för klinisk forskning
underlättar för forskare och prövare att på ett säkert sätt få tillgång
till sjukvårdens resurser i form av biobanksprov, journaluppgifter,
kvalitetsregisterdata och patienter som vill medverka i studier. Målsättningen med Forum Norr är att producera konkurrenskraftig
och användbar forskning av hög kvalitet genom att öka antalet
patienter och forskningspersoner, samt att bidra till akademisering
vid de fyra landsting där läkarutbildning bedrivs.
Gemensamt arbete sker också inom ramen för Regionalt cancercentrum (RCC) med en gemensamt framtagen cancerpreventionsplan och arbetsgrupper inom tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mat,
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säkrare sex samt ett antal befolkningskampanjer med folktandvården.
Det finns även en regional samverkansgrupp för kunskapsstyrning
(RSK).
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är ett
regionalt politiskt organ för de sju landstingen i Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion: Region Gävleborg, Region Uppsala, Region
Västmanland, Region Örebro län, Landstinget Dalarna, Landstinget
Sörmland och Landstinget i Värmland. Samarbetet regleras i ett samverkansavtal. Nuvarande avtal inom regionen löper till utgången av
2019.
Inom denna samverkan ryms bland annat reglerat samarbete avseende remitterad vård med de två universitetssjukhusen men även
exempelvis inom cancersatsningen, arbets- och miljömedicin, forskning, sällsynta sjukdomar liksom inom kunskapsstyrning, upphandlingar och utbildningsfrågor.
Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska ledning.
Nämnden består av förtroendevalda från respektive landsting, som
ingår i regionen. Landstings- och regiondirektörsgruppen utgörs av
landstings- och regiondirektörerna i de samverkande landstingen.
Gruppen har det övergripande ansvaret för beredningsgruppens
arbete och behandlar de ärenden som föreläggs Samverkansnämnden för beslut. Beredningsgruppen ansvarar för aktiviteter och åtgärder kopplade till samverkansnämndens verksamhetsplan. Beredningsgruppen utgörs av tjänstemän som utsetts och har mandat av
respektive region-/landstingsdirektör. Varje landsting representeras
av en tjänsteman. De två universitetssjukhusen har därutöver en
representant vardera.
Inom ramen för samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns bl.a. dessa samarbeten:
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
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Registercentrum
Centrum för sällsynta diagnoser
Regionalt Forskningsråd
Forum Uppsala-Örebro
24 specialitetsråd
Flera medicinska programråd
Regionala kunskapsstyrningsgruppen
Utvecklingsgruppen
Hornhinnebanken
Regionala utbildnings- och kompetensråd (RuR)
Vårdavtalsgruppen
Upphandlingsgruppen.

Varuförsörjningsnämnden (VF) är en gemensam nämnd för upphandling av förbrukningsvaror inom sjukvård och tandvård. I denna ingår
landstingen i Örebro, Västmanland, Södermanland och Uppsala.
Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Stockholms läns landsting och Region Gotland samverkar i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland. Samverkan är reglerad i avtal
och samverkansnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar som
ger regionens invånare lika tillgång till sjukvård. Samverkan sker på
politisk nivå och tjänstemannanivå. Huvuddelen av samarbetet mellan
region Gotland och Stockholms läns landsting bygger dock på
bilaterala överenskommelser.
Sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland är i jämförelse med övriga
sjukvårdsregioner speciell på så sätt att det handlar om landets
största sjukvårdshuvudman i samverkan med landets minsta. Exempel på frågor som enligt samverkansnämnden måste hanteras är hur
gotlänningarna får tillgång till den specialiserade sjukvård de inte
själva har, hur kunskap och kompetens utvecklas och vidmakthålls
samt hur samverkansformer utvecklas som gagnar båda parter.
Ö-läget och det begränsade befolkningsunderlaget gör att
Gotland står inför särskilt stora utmaningar för att upprätthålla och
utveckla hälso- och sjukvården med hänsyn till den medicinska och
medicintekniska utvecklingen. Kostnadsutvecklingen inom hälso-
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och sjukvården riskerar för Gotlands del att tränga undan det primärkommunala uppdraget. Region Gotland kommer på grund av
ö-läget även fortsättningsvis att behöva erbjuda mer sjukvård på
plats än befolkningsunderlaget medger.
I en avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Stockholms
läns landsting är samarbete inom vård och kunskap preciserade
samverkansområden. Region Gotland och Stockholms läns landsting har samarbete avseende kunskapsstyrningsområdet och utgör
tillsammans ett Regional cancercentrum (RCC). Region Gotland
och Stockholms läns landsting har gemensamt journalsystem och
samverkar också när det gäller upphandling.
Stockholms läns landsting har också ett mellanlänsavtal med
landstinget i Uppsala län. Avtalet omfattar invånare som är folkbokförda inom Stockholms län och Uppsala län och avser valfrihet
inom högspecialiserad slutenvård efter remiss från läkare i hemlandstinget, akut- och förlossningsvård i grannlandstinget även vid
insjuknande i hemlandstinget, samt akut slutenvård.
Stockholms läns landsting har även samverkansavtal med landstingen i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län avseende
listning över länsgräns. Samverkansavtalet om listning över länsgräns ger invånarna i länen rätt att lista sig vid valfri husläkarmottagning/vårdcentral.
Region Gotland har ett samverkansavtal med Karolinska sjukhuset som reglerar köp av högspecialiserad vård. Region Gotland
har också en överenskommelse om samverkan med Uppsala universitet. Hälso- och sjukvården samarbetar med universitetet inom flera
områden.
Sydöstra sjukvårdsregionen
Sydöstra sjukvårdsregionen är ett samarbete kring högspecialiserad
sjukvård mellan landstinget i Kalmar, Region Jönköping och
Region Östergötland. Samverkansnämnden är en gemensam nämnd
med representanter från landstingen i Östergötlands, Kalmar och
Jönköpings län och med placering i Region Östergötland. Nämnden, som är underställd landstingsfullmäktige/regionfullmäktige, är
en politisk nämnd med egen beslutanderätt i regionsjukvårdsfrågor.
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Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård inom de regiongemensamma sjukvårdsområdena som ska samordnas inom sydöstra
sjukvårdsregionen. De beslutar även till vilken enhet den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss regionsjukvård ska bedrivas
vid enhet utanför regionen. Nämnden har också beslutanderätt över
fördelning av tilldelad budget från respektive landsting/region för
regiongemensam verksamhet. Nämndens uppgifter, arbetsformer och
organisation regleras i särskilt reglemente. Förutom samverkansnämnden finns det en gemensam regionsjukvårdsledning, centrumråd och regionala medicinska programgrupper. Dessa samarbeten
har lett till att man från och med den 1 januari 2015 enats om att
samarbeta även i andra frågor än sjukvård i samverkansnämnden.
Inom Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) sker samverkan på forskningsområdet mellan Landstinget i Kalmar län,
Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg
samt Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, Jönköping
University och Linnéuniversitetet.
Landstinget i Kalmar län har också på flera områden samverkan
med Kronoberg och Blekinge på tjänstemanna- och verksamhetsnivå.
I specifika frågor eller projekt sker även samverkan i andra konstellationer.
Västra sjukvårdsregionen
För den västra sjukvårdsregionen sker samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och de norra kommunerna (Kungsbacka, Varberg,
Falkenberg) i Region Halland. Samverkansnämnden är ett politiskt
samverkansorgan som har en rådgivande och rekommenderande
funktion. Nämndens uppgift är att handha, utveckla och följa upp
den samverkan som regleras i samverkansavtalet.
Västra Götalandsregionen och region Halland har skrivit samverkansavtal som reglerar att alla invånare har tillgång till högspecialiserad vård, länssjukvård och möjlighet att välja öppenvård
fritt inom området.
En verksamhet i Västra Sjukvårdsregionen är Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). Frågor bereds politiskt i Västra samverkansnämnden men beslut fattas av respektive huvudman.
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Västra Götalandsregionen har även samverkansavtal med landstinget i Värmland inom Hälso- och sjukvårdsområdet.
Region Halland har mellanregionala samarbeten både genom
Västra samverkansnämnden och Södra regionvårdsnämnden. Samarbete mellan kringliggande landsting och regioner sker både i samverkans- och utvecklingsfrågor och genom erfarenhetsutbyten avseende patientärenden. Både Södra och Västra sjukvårdsregionerna
har som syfte att uppnå högsta möjliga kvalitet, tillgänglighet och
valfrihet inom hälso- och sjukvården samt specialisttandvården liksom att sträva efter att tillvarata och utveckla gemensamma intressen
och att effektivt utnyttja resurserna inom hälso- och sjukvård.
Gemensamma intressen kan exempelvis vara forskning, utbildning
och kompetensutveckling inom såväl det direkt patientinriktade
som det administrativa området.
De båda sjukvårdsregionerna har startat ett gemensamt arbete
kring nivåstrukturering. Det grundar sig i förståelsen att en del av
den högspecialiserade vården enbart kan finnas på ett av de två universitetssjukhusen i framtiden, och att även den mer specialiserade
vården behöver koncentreras, men inte automatiskt centraliseras på
ett universitetssjukhus.
Det finns även ett samarbete kring ST-läkare. Samarbetet sker
via de gemensamma nämnderna. Samverkan gör det möjligt för
halländska ST-läkare att tillgodogöra sig klinisk utbildning och möjliggör för ST-läkare i Västra Götalandsregionen och Skåne att ta del
av densamma på de halländska sjukhusen.
Region Halland samverkar även med landstingen i Blekinge,
Kronoberg och Kalmar rörande 1177. Eftersom samarbetet regleras
genom avtal sker beslut och beredning inom de ordinarie beslutsvägarna inom respektive organisation.
Södra sjukvårdsregionen
I den Södra sjukvårdsregionen samverkar landstingen i Blekinge,
Kronobergs och Skåne län samt södra delen av Hallands län (kommunerna Halmstad, Laholm och Hylte). Södra Regionvårdsnämnden
är en gemensam politisk nämnd där ledamöterna utses av de fyra
landstingen. Inom denna sker samarbete bland annat kring cancerbehandlingar och registercentrum.
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Region Kronoberg och Landstinget Blekinge har sedan länge en
nära samverkan avseende hjärtsjukvården genom samarbetsavtal.
Dessa två landsting har även en gemensam nämnd kring i huvudsak
mikrobiologi och viss cancer.
Region Kronoberg samverkar även inom Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) med Landstinget i Kalmar län, Region
Östergötland, Region Jönköpings län samt Medicinska fakulteten
vid Linköpings universitet, Jönköping University och Linnéuniversitetet.
6.1.2

Regional utveckling och tillväxt

Nationella samarbeten om regional utveckling och tillväxt
Reglab är ett nationellt forum för erfarenhetsutbyte och lärande om
regional utveckling. Reglab har 24 medlemmar, som äger och finansierar verksamheten: samtliga aktörer med regionalt utvecklingsansvar, Tillväxtverket, Vinnova och SKL.
Ett annat exempel på samverkan som omfattar alla regionalt utvecklingsansvariga är den som bedrivs inom ramen för det statliga
bolaget Almi Företagspartner AB (Almi). Almis uppdrag är att skapa
tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Almi är moderbolag i en koncern med operativ
verksamhet i 16 regionala dotterbolag samt riskkapitalverksamhet i
Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av
moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare såsom landsting
eller regionförbund. Ett exempel bland de övriga är ALMI företagspartner Mitt AB som ägs gemensamt av Landstinget Västernorrland,
Region Jämtland Härjedalen och svenska staten.
Genom SKL finns nätverket Regional kontakt. Nätverket utgörs
av direktörer eller chefer från självstyrelse- och samverkansorgan/landsting med ansvar för regional utveckling. Inriktningen är
strategiskt och operativt regionalt tillväxtarbete liksom infrastrukturplanering.
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Samarbete inom regional utveckling med anknytning till EU
Ett exempel på reglerat samarbete inom regional utveckling är strukturfondernas programområden. Därutöver ingår också flera regionalt
utvecklingsansvariga i olika gränsöverskridande samarbeten via
Interreg-program.
EU:s strukturfondsprogram inom målet för investeringar för
tillväxt och sysselsättning är indelade i enlighet med de åtta så kallade NUTS12-områdena. I varje sådant område fördelas medel från
bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och
Europeiska socialfonden (ESF). Inom det geografiska området för
varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional
handlingsplan för det nationella socialfondsprogrammet finns det ett
gemensamt strukturfondspartnerskap som beslutar om ansökningar
om medel. Partnerskapen består av förtroendevalda representanter
för kommuner och landsting samt företrädare för arbetsmarknadens
organisationer, länsstyrelser, Arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar. I de två nordligaste regionerna ingår även
representanter för Sametinget.
De åtta geografiska programområdena är:
• Övre Norrland, med Västerbottens och Norrbottens län.
• Mellersta Norrland, med Jämtlands och Västernorrlands län.
• Norra Mellansverige, med Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands
län.
• Östra Mellansverige, med Uppsala, Västmanlands, Södermanlands,
Östergötlands och Örebro län.
• Stockholm, med Stockholms län.
• Västsverige, med Västra Götalands och Hallands län.
• Småland och Öarna med Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och
Gotlands län.
• Skåne-Blekinge, med Skåne och Blekinge län.
Utöver dessa programområden samverkar flera landsting och regionförbund inom ramen för EU:s gränsregionala Interreg-program.
EU:s program för territoriellt samarbete är det instrument inom
sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa utmaningar
1

Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques.
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som överskrider nationsgränser och kräver en gemensam lösning.
Sverige deltar i flera Interreg-program. Ett exempel bland de övriga
är Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak som i Sverige omfattar
Skåne, Halland och Västra Götaland. I övervakningskommitté och
styrkommitté för programmet sitter bland annat representanter för
regionalt utvecklingsansvariga.
Ett annat exempel på EU-anknuten samverkan kring regional
utveckling är de olika Bryssel-kontor kring vilka olika regionalt utvecklingsansvariga samverkar. Ett exempel är Mid Sweden European
Office som är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete
mellan Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och
Kommunförbundet Västernorrland. Mid Sweden European Office
bygger på ett samarbetsavtal mellan parterna. Ett ytterligare exempel är Central Sweden, som är en ekonomisk förening som driver ett
gemensamt kontor i Bryssel för Region Örebro, Region Gävleborg
och Region Dalarna.
Utöver att driva Bryssel-kontor samverkar regionalt utvecklingsansvariga också i konstellationer som utgör arenor för EU-frågor.
Europaforum Norra Sverige är de fyra nordligaste länens samarbete för att påverka EU. Syftet är att samordna insatserna från
norra Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och
förankra EU-politiken hos lokala och regionala politiker. Arbetet
leds av tolv rapportörer, tre från varje län. Som stöd i sitt arbete har
rapportörerna en tjänstemannagrupp med representanter från landsting, regionförbund, kommunförbund och regionkontoren North
Sweden och Mid Sweden. Samtliga rapportörer har ett politiskt
mandat från respektive landsting, regionförbund och kommunförbund. Europaforum Norra Sverige är inte ett representativt organ
utan ett nätverkssamarbete som bygger på intresse och engagemang
från rapportörer och andra politiker.
Ett ytterligare exempel är Stockholmsregionens Europaförening som
är en intresseförening för att påverka och dra nytta av EU-medlemskapet. Föreningen bildades 2011 av huvudmännen Stockholms stad,
Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län.
Medlemmar är även Region Uppsala, Regionförbundet Sörmland,
Region Västmanland, Region Gotland och Mälardalsrådet.
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Länsöverskridande samverkan om regional tillväxt och utveckling
Regionalt utvecklingsansvariga aktörer samverkar i många konstellationer och i många olika former om frågor som rör regional tillväxt
och utveckling. Nedan följer några exempel.
I Analyssamverkan Norr ingår Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Landstinget
Norrbotten, Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västerbotten
och Länsstyrelsen Norrbotten. Förvaltning sker av Region
Västerbotten. Analyssamverkan Norr är ett forum för analytiker vars
arbete har sin utgångspunkt på mer funktionella geografier än administrativa gränser. Syftet är att växla upp norra Sveriges analyskapacitet.
Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådets fokusområden är infrastruktur och transporter, kunskap och kompetens, samt internationell konkurrenskraft. Dessa fokusområden får sitt mandat av Mälardalsrådets styrelse
och drivs i processform av Mälardalsrådets kansli. I Mälardalsrådet
ingår bland annat Södermanlands läns landsting, Stockholms läns
landsting, Region Örebro län, Region Västmanland och Region
Uppsala. Bland associerade medlemmar återfinns Region
Östergötland, Region Gävleborg och Region Gotland.
Med visionen Europas mest attraktiva storstadsregion samarbetar
regionalt utvecklingsansvariga i sju län i östra Mellansverige.
Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötland,
Örebros och Gävleborgs län utgör Östra Mellansverige-samarbetet
(ÖMS). Samarbetet kretsar kring befolkningsutmaningen och dess
koppling till bostadsplanering, arbetsmarknad, utbildning, kompetensförsörjning och infrastruktur. Tillsammans har man också tagit
fram dokumentet ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra
Mellansverige. Den politiska ÖMS-grupperingen består av ordförande i regionala utvecklingsnämnder, samhällsplaneringsnämnder och
regionförbund eller motsvarande och möts sex gånger per år. Arbetet
får stöd av ÖMS direktörsgrupp som omfattar regionala utvecklingsdirektörer och regiondirektörer eller motsvarande.
Inom regional utveckling finns flera samarbeten mellan Västra
Götaland och Värmland. Dalslandskanal är ett aktiebolag som Västra
Götalands läns landsting och Region Värmland driver tillsammans
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med kommuner i Västra Götaland och Värmland. Bolaget svarar
bland annat för drift, underhåll och förvaltning av dess slussar,
fastigheter, markområden, serviceanläggningar och broar/bryggor
utmed sjösystemet. Det så kallade Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med drygt tio kommuner som medlemmar och finansiellt stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen.
Vänersamarbetet arbetar för en hållbar utveckling av Vänern inom
områdena samordning, näringsliv och information.
En sydvästlig samarbetskonstellation är Treregionmötena, där
Region Halland ingår tillsammans med Region Skåne och Västra
Götalandsregionen. Sedan förra mandatperioden träffas regionstyrelsens ordförande och vice ordförande samt regiondirektörer och
de regionala utvecklingsdirektörerna från Region Skåne, Region
Halland och Västra Götalandsregionen på ett så kallat Treregionmöte ett par gånger per år. Syfte med dessa möten är att skapa
samsyn och samverka i gemensamma frågor som rör de allt geografiskt större arbetsmarknadsregionerna i Sydvästra Sverige. Samverkan har till exempel handlat om att ta fram ett gemensamt positionspapper som avser infrastruktur och kollektivtrafik utmed den
för alla så viktiga Västkustbanan. Tregionmötena är ett samrådsorgan utan egen beslutanderätt.
Regionsamverkan Sydsverige är en ideell förening med överenskommelsen att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge,
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region
Halland och Region Jönköpings län. Målsättningen är att skapa en
grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en
strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling.
Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena regional
utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård. I samarbetet finns utskott, styrelse och representantskap.
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Infrastrukturplanering

Nedan följer ett urval av de samarbeten kring infrastrukturplanering som landsting och kommunala samverkansorgan tagit upp i sina
svar.
En gemensam analysplan för de fyra nordligaste länen togs fram
för perioden 2010–2020. Därefter gjordes en gemensam systemanalys för Norrbotten och Västerbottens transportsystem inför
arbetet med länstransportplanen 2018–2029. Norrbotniabanan AB
ägs tillsammans av Region Norrbotten, landstinget i Västerbotten,
Region Västerbotten samt berörda kommuner längs den tänkta bansträckan.
De regionalt utvecklingsansvariga i de fem nordligaste länen samt
Region Örebro län samverkar i ett projekt som heter Botniska korridoren. Korridoren är en del av EU:s stomnätverk för transporter.
Projekt Mittstråket är en samverkan mellan landsting och kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län för att förbättra trafiksituationen längs Mittstråket (Sundsvall–Trondheim).
Partnerskap Atlantbanan är ett samarbete mellan ett antal kommuner samt länsplaneupprättarna i Jämtlands, Västernorrlands och
Gävleborgs län. Partnerskapet har som övergripande uppgift att
tillsammans med anslutande samarbeten verka för utveckling av
Norra Stambanan, Mittbanan och trafiken på dessa banor.
Nya Ostkustbanan AB är ett gemensamt bolag mellan Region
Gävleborg, Region Västernorrland och berörda kommuner utmed
kusten från Gävle till Örnsköldsvik för att bedriva påverkansarbete
och ta fram underlag i form av kartläggning, analyser, utredningar
etc. Syftet är att påskynda en dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand.
En Bättre Sits är ett tematiskt infrastruktursamarbete inom
Mälardalsrådet. Syftet är ta fram underlag i form av kartläggning,
analyser, utredningar etc. för att kunna utveckla och prioritera infrastruktursatsningar i ett storregionalt perspektiv. I samarbetet
deltar ett stort antal intressenter i de sju länen Stockholm, Uppsala,
Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland.
Arbetet har växt fram som en stark process mellan en stor grupp
politiker från regionen med stöd av tjänstepersoner från sju län och
många samverkande organisationer. På politisk nivå är samarbetet
uppdelat i två grupper – den lilla och en stora politikergruppen.
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Dessa grupper speglas sedan i en liknande uppdelning på tjänstemannanivå.
Partnerskap bergslagsdiagonalen är ett samarbete mellan landsting
respektive regionförbund från Östergötlands, Örebro, Dalarnas och
Gävleborgs län samt ett antal kommuner. Samarbetet syftar till att
lyfta fram och utveckla i första hand väg 50 från Mjölby och norrut.
Samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Värmland och
Halland då parterna ingår i en gemensam region för Trafikverket.
Samarbete inom ramen för Oslo–Stockholm 2.55 AB. Syftet är
bättre förbindelser mellan Oslo och Stockholm. Samarbete sker
genom ett aktiebolag som ägs av Karlstads kommun, Region
Värmland, Örebro kommun och Region Örebro län.
Västsvenska paketet är ett samarbete mellan staten genom Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs stad,
Västtrafik och Göteborgsregionens kommunalförbund.
Götalandsbanan – Europakorridoren. En gemensam organisation
mellan olika parter inom länen längs med Götalandsbanan. Det
finns även nätverk kring t.ex. Jönköpingsbanan.
Stambanan.com. samverkar för att utveckla södra stambanan och
har bland annat landstingen respektive regionförbund i Skåne,
Blekinge och Småland samt ett antal kommuner som medlemmar.
E22 AB är ett samarbete mellan bland annat Region Blekinge,
Region Skåne, Regionförbundet i Kalmar län och Region
Östergötland som verkar för en utbyggnad av väg E22 till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping.
När det gäller bredband finns det bland annat samverkan inom
Bredbandskoordinatorer syd som omfattar Småland, Blekinge och
Halland samt inom Regionsamverkan Sydsverige.
I södra Sverige sker samverkan kring infrastrukturfrågor framför allt inom Regionsamverkan Sydsverige. Uppdraget inom infrastruktur är att synkronisera infrastrukturplaneringen i Sydsverige.
Verksamheten utgår både ifrån statens uppdrag till regionalt utvecklingsansvariga att upprätta regionala transportinfrastrukturplaner
och det bredare uppdraget att medverka i det nationella arbetet,
företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga
planeringen samordnas med de regionala och kommunala utvecklingsinsatserna. I samband med åtgärdsplaneringen för nationell
plan och regionala planer 2018–2029 togs dokumentet ”Sydsvenska
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prioriteringar” fram som pekar ut de prioriterade insatserna under
planperioden.
Det finns även samarbeten mellan de tre storstäderna och de tre
storstadsregionerna.
6.1.4

Kollektivtrafik

Samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheter i angränsande län är
delvis reglerad. Enligt 9 § i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska
den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Detta ska ske efter samråd med
motsvarande myndigheter i angränsande län.
Utöver samråd kring trafikförsörjningsprogram redovisar de flesta
landsting och regionförbund att de samarbetar med flera andra
regionala kollektivtrafikmyndigheter i främst angränsande län i frågor
som rör både allmän och särskild kollektivtrafik, biljettsamverkan,
gränsöverskridande trafik, teknikutveckling med mera. Detta regleras i regel genom avtal.
Svensk kollektivtrafik är en branschorganisation för regionala
kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. Svensk Kollektivtrafik driver ett antal olika nätverk som regelbundet träffas för erfarenhetsutbyte inom olika områden. Juridiskt är Svensk kollektivtrafik en förening med medlemmar.
AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt
sina ägare som utgörs av 20 landsting/regionförbund och kollektivtrafikmyndigheter.
Nedan följer ett flertal exempel på samverkan kring regional
kollektivtrafik.
• Norrtåg AB driver regional tågtrafik i de fyra nordligaste länen
och ägs av numera av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
i Norrbotten och Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten
och Region Jämtland Härjedalen. Landstingen i de fyra nordligaste länen (Västerbottens Läns Landsting, Landstinget
Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Norrbottens
Läns Landsting) är delfinansiärer i Norrtåg.
• Tåg i Bergslagen AB (TiB) ägs till lika delar av Region Örebro,
Västmanlands Läns Landsting, Region Gävleborg samt Region
Dalarna.
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• Stockholms läns landsting har samverkansavtal om utveckling av
regionaltågstrafik i Östra Sverige med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Södermanlands, Uppsala, Västmanlands,
Östergötlands och Örebro län.
• Mälardalstrafik AB (MÄLAB) är ett samarbete för utveckling
och förvaltning av den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälarregionen. Det gemensamma bolaget MÄLAB ägs av Stockholm
läns landsting, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region
Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.
• Region Västmanland och Region Örebro län äger 50 procent
vardera av ett gemensamt bussbolag, som kommer att utföra
tilldelad trafik i delar av Örebro län från hösten 2019. Bolaget
har i dag all trafik i Västmanlands län tilldelad.
• Värmlandstrafik AB bedriver regional tågtrafik mellan Örebro
och Värmlands län. Trafiken regleras genom ett avtal mellan
Region Örebro län och Värmlandstrafik AB.
• Västra Götalandsregionen upphandlar och utför all kollektivtrafik i Kungsbacka kommun i Hallands län. Västra Götalandsregionen har också avtal med ansvarig för regional kollektivtrafik i Jönköpings län om Västtågen och med ansvarig för regional
kollektivtrafik i Värmlands län om tågtrafik Karlstad-Göteborg.
• Landstingen i sydlänen samverkar kring övergripande kollektivtrafik inom ramen för ovan beskrivna Regionsamverkan Sydsverige.
• Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och
Danmark Huvudman för trafiken med Öresundstågen är inom
Sverige bolaget Öresundståg AB som ägs av Skånetrafiken,
Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg,
Hallandstrafiken och Västtrafik.
• Krösatågen är ett regionaltågsystem som sedan 1985 transporterat
passagerare på vissa sträckor i Jönköpings län och Kronobergs
län och in i närliggande län, på länstrafikbolagens uppdrag.
Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping,
Kalmar, Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne.
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Kultur och utbildning

Nationella samverkansorganisationer för regional kulturverksamhet
Det finns flera nationella samverkansorganisationer för regional
kulturverksamhet. Nedan följer några exempel.
För parterna i kultursamverkansmodellen finns nationella nätverk som initieras av Kulturrådet och dess samverkansråd. Samtliga
landsting utom Stockholms läns landsting är med i denna modell.
Nationellt finns även till exempel Regional Musik i Sverige (RMS),
som är ett samverkansorgan som arbetar för de svenska regionala
musikinstitutionernas intressen och främjar samarbeten dem emellan.
RMS har för närvarande 22 medlemsorganisationer, alla med ett
regionalt uppdrag. Utgångspunkten för arbetet i RMS är samverkan
mellan politikerna i musikinstitutionernas styrelser samt med dess
ledning. Samtliga medlemsorganisationer uppbär statligt bidrag och
får sina uppdrag från respektive landsting eller regionförbund. Liknande samverkansorganisationer finns inom områdena teater och
museum.
Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB) har till syfte
att utifrån ett regionalt perspektiv främja biblioteksutvecklingen i
landet. Medlemmar är landets läns- och regionbibliotek.
Filmregionerna är en ideell förening med uppgift att främja
regionala filmverksamheter och deras intressen inom filmområdet
samt arbeta med information, opinionsbildning och övriga gemensamma frågor. Samtliga landets nitton regionala filmverksamheter
är medlemmar och deltar i Filmregionernas arbete genom möten,
arbetsgrupper och styrelse. Medlemmarna organiseras inom antingen
regionförbund, landsting, offentligt ägt bolag eller förening.
Exempel på regional samverkan kring kulturverksamhet
De fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
och Jämtland har ett mångårigt samarbete med utgångspunkt i
gemensamma utmaningar som att överbrygga avstånd, utveckla
nationellt intressanta scener och verksamheter samt förmera ett
kvalitativt utbud av kultur till medborgarna på jämlika villkor. Bland
flera exempel på protokollförd verksamhet finns samverkan mellan
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landstingens/regionernas verksamhet inom länsbiblioteksområdet,
konstkonsulentområdet samt delar av scenkonstområdet.
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) är ett kommunalförbund med fullmäktige och styrelse med landstingen/regionförbund i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
som medlemmar. Kommunalförbundet NMD:s uppgift är bland
annat att medverka till att musikteater och dans blir tillgänglig för
alla i norra Sverige, etablera NMD regionalt, nationellt och internationellt samt svara för övergripande koordinering av de i förbundet
ingående ensemblerna.
Kulturstiftelsen Dalarnas museum är tillsammans med sin motsvarighet i Västmanland stiftare av Ekomuseum Bergslagen, tillsammans med några kommuner i Dalarnas och Västmanlands län.
Det saknas i övrigt en formaliserad politisk samverkan i Mälardalen
på kulturområdet. Övergripande strategiska kulturfrågor, framför allt rörande samverkansmodellen diskuteras dock i ett femlänsnätverk mellan kulturchefer i Örebro, Västmanland, Södermanland,
Stockholm och Uppsala.
Kulturtinget är ett årligen återkommande evenemang och en
mötesplats för politiker och tjänstemän och fungerar som en arena
för dialog och förmedling av kunskap kring aktuella frågor rörande
kultur och kulturpolitik. Kulturtinget är ett samarbete mellan
Region Örebro län, Region Västmanland, Landstinget Sörmland,
Region Uppsala och Region Gävleborg. Detta samarbete sker på
uppdrag av regionernas olika kulturnämnder.
Kulturakademien Trappan drivs som en ideell förening och syftar
till kompetensutveckling för scenkonst och TV. Region Halland är
medlem liksom flera verksamheter under Västra Götalandsregionen, t.ex. Film i Väst AB och Göteborgs symfoniker AB.
Tidigare nämnda ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige
hanterar även kulturfrågor för sydlänen. Här handlar samarbetet
framför allt om framtagande av gemensamma policyer och planer.
Musik i Syd är länsmusiken i Kronobergs län och Skåne län.
Musik i Syd AB bildades 2003 genom en sammanslagning av verksamheterna i stiftelserna länsmusiken i Kronobergs län och länsmusiken i Skåne län. Bolaget ägs gemensamt av stiftelserna. Musik i
Syd syftar till att ge människor tillgång till skapande och levande
musikupplevelser.
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Exempel på regional samverkan inom utbildning
Tidigare nämnda Mälardalsrådet utgör också en plattform för samverkan mellan landsting och regionförbund kopplat till kompetensförsörjning i projektet En bättre matchning. Samverkan omfattar
regionalt utbildningsansvariga i sju län: Stockholm, Sörmland, Örebro,
Västmanland, Uppsala, Gävleborg och Östergötland.
Inom utbildningsområdet har Landstinget Sörmland politiskt
förankrad samverkan med Region Östergötland för naturbruksgymnasium.
För folkhögskolor har Region Värmland utbyte och samverkan
mellan folkhögskolor i andra regioner, framför allt Västra Götaland.
Samverkan har informell struktur.
6.1.6

På vilket sätt ges allmänheten möjlighet
att ta del av diskussioner och beslut inom
de olika samarbetsstrukturerna?

Flera landsting konstaterar att frågan är svår att besvara eftersom
samverkan är så mångskiftande. Allmänhetens möjlighet att ta del
av diskussioner och beslut inom samarbetsstrukturerna sker dock
bland annat genom sammanträdesprotokoll, årsredovisningar och
verksamhetsberättelser för de gemensamma nämnderna samt årsredovisningar, verksamhetsberättelser och bolags-/förbundsordningar för bolagen och förbunden. Många av samarbetsforumen har
även egna hemsidor där information publiceras. Inom vissa verksamheter sker regelbundna möten med t.ex. patientföreträdare. Det
ordnas även medborgardialoger och öppna seminarier i vissa frågor,
för att möjliggöra inspel och synpunkter från allmänheten. Något
landsting noterar dock att de flesta diskussioner i de länsöverskridande sammanhangen sker utan allmänhetens tydliga insyn och att
media endast i begränsad omfattning följer dessa processer. Andra
konstaterar att själva beslutsfattandet och diskussionerna kring
detta följer organisationernas ordinarie beslutsstruktur och att allmänheten därmed har lika stor möjlighet att ta del av diskussioner
och besluten som om de helt skulle skett inom den egna organisationen.
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Den framtida utvecklingen av samverkan
mellan landsting

Landstingens bedömning är att det sker en utveckling mot ökad
samverkan inom samtliga verksamhetsområden. Av svaren framgår
att det inom hälso- och sjukvårdsområdet pågår en intensiv utveckling med bland annat kunskapsstyrning som kommer innebära
ytterligare behov av samverkansstrukturer. Sådana strukturer krävs
också för utvecklingen av nivåstrukturering inom hälso- och sjukvården. Framtida ekonomiska åtaganden och investeringsbehov
behöver hanteras i samverkan, så att resurser kan användas mer
effektivt och så att olika specialiseringar kan förläggas på olika platser. Även framtida utmaningar vad avser kompetensförsörjning leder
till ökade behov av samverkan. På många håll ställs det nya krav på
tillgänglighet och utbyggd infrastruktur, bland annat för att befolkningen ökar. När infrastrukturen finns på plats behövs en god samverkan kring kollektivtrafiken för att kunna erbjuda trafikering
med hög tillgänglighet, samordnade taxor- och biljettsystem och
smidiga övergångar mellan trafikslag. Nedan följer några exempel
på svar från landsting och samverkansorgan.
Region Skåne uttrycker sig på följande sätt. Bedömningen är att
samverkan mellan landsting och regioner kommer att öka framöver
men även samverkan mellan landstingen och kommunerna och den
nationella nivån. Samhällsutvecklingen är komplex och olika aktörer
liksom olika verksamhetsområden behöver samspela och samverka
för att få bästa möjliga resultat. Det handlar om att utveckla processer med nytänkande kring strategisk och operativ styrning. Det
handlar om att utveckla konkret verksamhet tillsammans, samarbeta
kring planer och prioriteringar och föra fram en gemensam röst för
att få starkare genomslagskraft men också använda varandras kompetens, dela på resurser för att få spetskompetens och att arbeta
mer effektivt.
Stockholms läns landsting anför att: Mot bakgrund av den starka
befolkningsutvecklingen i storstadsregionerna, att samhällsfrågor
blir alltmer komplexa och ställer krav på specialisering och samordning, samt den ökande rörligheten i regionen där alltfler pendlar
och rör sig över större geografisk yta, finns det anledning att utgå
från att behovet av samverkan över länsgränserna kommer att kvar-
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stå eller till och med öka. Detta gäller samtliga områden inom vilka
Stockholms läns landsting är verksamt.
Västerbottens läns landsting respektive Regionförbundet Västerbotten
anför följande. Samverkan inom hälso- och sjukvården bedöms öka.
Inom hälso- och sjukvården pågår just nu en mycket intensiv utveckling med kunskapsstyrning som kommer innebära ytterligare
samverkans-/samarbetsstrukturer inom norra sjukvårdsregionen.
När det gäller nivåstrukturering ställer nyligen slutförda statliga
utredningar och regeringens beslut med anledning av dessa ökade
krav på samverkan mellan landstingen i norra regionen och övriga
Sverige. Även framtida utmaningar vad avser kompetensförsörjning
leder till ökade behov av samverkan. Då det gäller infrastrukturplanering så bedöms samverkan mellan olika regionala partners – i
Sverige och även gränsregionalt- att kvarstå antingen på dagens
relativt höga nivå eller till och med öka. Det är svårare att sia om
utvecklingen när det gäller regional utveckling efter att frågan om
storregioner fallit. Antingen fortsätter trenden med många funktionella samarbeten eller så kanske det ersätts av bredare politiska
plattformar. Mest troligt kommer behovet att göra sin röst hörd och
att kraftsamla att stärka större och bredare samarbeten, samtidigt
som det kanske utvecklas än fler funktionella delregionala samarbetsstrukturer. Samtal förs med Norrbotten, Västernorrland och
Jämtland om gemensamma aktiviteter och ökad samverkan inom
det regionala utvecklingsområdet.
Region Uppsala anför bland annat: Under senare år har tre utredningar genomförts, som alla drar slutsatsen att krävs förändringar av uppgiftsfördelning och struktur för att klara de utmaningar som de offentliga verksamheterna i framtiden kommer att
ställas inför. Det har sedan dess inte framkommit något som talar
för att behovet av samverkan skulle minska i framtiden. Tvärtom.
Utmaningarna för regionalt utvecklingsansvariga kommer inte att
försvinna. Behovet av samverkan kring kollektivtrafik, hälso- och
sjukvård, regional utveckling och inom kulturområdet är fortsatt
stort. Den optimala geografin för att lösa olika uppgifter kan dock
variera. För Uppsalaregionen kan det innebära att samverkan kring
infrastruktur, arbetsmarknad, näringsliv, forskning och innovation
i första hand behöver stärkas söderut, mot den växande
Stockholmsregionen. Medan det inom hälso- och sjukvårdens fält
krävs fördjupad och långsiktig samverkan med länen inom nuva-
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rande sjukvårdsregion. För Region Uppsala krävs långsiktighet i
avtal och överenskommelser som garanterar patientunderlag för
utveckling av Akademiska sjukhuset. Framtida ekonomiska åtaganden och investeringsbehov behöver hanteras i samverkan, så att
resurser kan användas mer effektivt och att olika specialiseringar ska
kunna förläggas på olika platser inom sjukvårdsregionen. En ökad
befolkning kommer vidare att ställa helt nya krav på tillgänglighet
och utbyggd infrastruktur. För att Mälarregionen ska kunna få del
av de nödvändiga statliga investeringarna krävs det samverkan mellan
länen och starka överenskommelser kring de viktigaste prioriteringarna.
Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län anför: Inom regional utveckling finns ett fortsatt stort behov av samverkan som inom
vissa områden också behöver öka. Strukturer behöver fastställas för
det arbetet. Samverkan kommer med all säkerhet att öka på hälsooch sjukvårdsområdet, både nationellt och sjukvårdsregionalt. Ett
exempel är kunskapsstyrningen där alla landsting just fattat beslut
om att samverka i en struktur där stor tyngd läggs sjukvårdsregionalt. Samverkan inom kollektivtrafik kommer att öka, särskilt
vad gäller biljettsamverkan. I och med att Samverkansnämnden har
öppnat för fler frågeområden än hälso- och sjukvård är ambitionen
att utveckla samarbetet.
Region Halland anför bland annat följande. Samhället utvecklas i
en sådan riktning att den förutsätter en annan form av styrning,
ledning och koordinering av samhällsutmaningarna. Den organisation som har bäst förutsättningar att kunna arbeta brett i ett nära
samarbete med invånarna utan uppsatta organisatoriska hinder för
att lösa de gemensamma problemen klarar sig bäst. Då är inte samverkan lösningen utan själva förutsättningen för att kunna lösa
samhällsutmaningarna. Varje fråga och utmaning kräver sina lösningar men inte ur ett ensidigt organisatoriskt perspektiv.
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Hur bör staten följa denna utveckling?

Förslag: Göteborgs Universitet ska få i uppdrag att följa och
vart fjärde år lämna en rapport till regeringen som beskriver
utvecklingen av landstingens samverkan.
I våra direktiv konstateras att samverkan är viktig och nödvändig
för att landstingen ska klara av sina uppgifter och upprätthålla en
god service. Det hänvisas dock till att ett flertal utredningar och
forskare har identifierat risker med en ökad samverkan, främst
kopplade till ansvarsutkrävande, transparens och vissa effekter i
form av ökad administration och kostnader. Indelningskommittén
konstaterade i sitt delbetänkande att ett grundläggande krav på ett
demokratiskt styrelseskick är att det ska vara överskådligt så att
medborgarna har möjlighet att förstå var beslut fattas, samt att det
ska vara möjlighet att påverka processen och att utkräva ansvar av
de valda representanterna. Ett svårbegripligt system kan försvaga
legitimiteten för den regionala demokratin.
Som framgår ovan sker i dag en omfattande samverkan landstingen emellan. Den bedrivs i olika geografier och former, bland
annat som kommunalförbund, aktiebolag, ekonomiska föreningar,
genom samverkansavtal och informella samarbeten inom projekt
och nätverk. Bedömningen är att samverkan kommer att fortsätta
öka inom samtliga verksamhetsområden. Detta är nödvändigt för
att landstingen ska kunna lösa gemensamma utmaningar. Det finns
skäl för staten att på en översiktlig nivå följa denna utveckling.
Också för landstingen är det värdefullt att få underlag för att kunna
följa utvecklingen.
Göteborgs universitet har stor erfarenhet av forskning kring
demokratifrågor. Universitetet har också följt utvecklingen efter
bildandet av Västra Götalandsregionen2. Förvaltningshögskolan vid
Göteborgs universitet bedriver forskningsverksamhet och projekt
rörande den offentliga sektorns funktion och samhälleliga kontext.
Vårt förslag är att Göteborgs universitet får i uppdrag att löpande
följa utvecklingen av landstingens samverkan och dess konsekvenser för bland annat den regionala demokratin samt vart fjärde år
lämna en rapport om detta till regeringen.
2

En region blir till, Lennart Nilsson (red) 2010.
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7

Finansiering av
förvaltningsutgifter för det
regionala utvecklingsansvaret

Kommittén har i uppdrag att lämna förslag till hur förvaltningsutgifter
kopplade till det regionala utvecklingsansvaret ska finansieras.

7.1

Det regionala utvecklingsansvaret

7.1.1

Våra utgångspunkter

Om riksdagen beslutar i enlighet med förslagen i departementspromemoriorna Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar
och Blekinge län (Ds 2017:20) respektive Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) kommer det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen att från och med den 1 januari 2019 ligga hos
landstingen i samtliga län utom i Gotlands län, där Gotlands kommun även fortsättningsvis kommer ha ansvaret.
Vi har utgått från att riksdagen beslutar i enlighet med dessa
förslag när vi har tagit fram vårt förslag om hur förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret ska finansieras.
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Dagens finansieringsmodell är otydlig

Förslag: De medel som i dag finansierar förvaltningsutgifterna
för det regionala utvecklingsansvaret ska flyttas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag.
Bedömning: Dagens modell för finansiering av förvaltningsutgifterna via länsstyrelsernas förvaltningsanslag innebär en omständlig och otydlig finansiell styrning av verksamheten. Finansieringen av förvaltningsutgifterna bör i stället kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade ansvaret.
Medlen bör tas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag på ett
sådant sätt att de finansiella konsekvenserna blir neutrala för
varje enskild länsstyrelse.
Förvaltningsutgifter inom det regionala utvecklingsansvaret finansieras i dag genom länsstyrelsernas förvaltningsanslag, 5:1 Länsstyrelserna m.m., under utgiftsområde 1.
För varje länsstyrelse finns en anslagspost som länsstyrelsen har
rätt att disponera. När landsting eller samverkansorgan har det regionala utvecklingsansvaret i länet regleras finansieringen av de förvaltningsuppgifter som hör till detta ansvar i en särskild villkorsbestämmelse under respektive länsstyrelses anslagspost. Enligt detta
villkor, som definieras i länsstyrelsernas årliga regleringsbrev, förbinds länsstyrelsen att till det ansvariga landstinget eller samverkansorganet månadsvis betala ett visst belopp. Länsstyrelserna har således
ingen möjlighet att nyttja dessa medel i den egna verksamheten.
Denna finansiering av förvaltningsutgifterna i flera led innebär
en omständlig och otydlig finansiell styrning av verksamheten.
Dagens modell riskerar att ge intryck av att det fortfarande är länsstyrelserna som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet.
Ändamålet med länsstyrelsernas förvaltningsanslag uttrycks så
att anslaget får användas för de 21 länsstyrelsernas förvaltningsutgifter samt för ersättningar till samverkansorgan och landsting
för de uppgifter som dessa övertagit från länsstyrelserna i vissa län.1
Dessa ersättningar utgör således inte förvaltningsutgifter för staten
1

Budgetpropositionen för 2018. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, avsnitt 7 Länsstyrelserna.
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men belastar ett för statsförvaltningen avsett ramanslag (förvaltningsanslag) med följd att statsredovisningen i detta avseende kan
uppfattas som missvisande. Otydligheten har förstärkts allt eftersom
allt färre länsstyrelser har kvar det regionala utvecklingsansvaret.
Orsakerna till dagens finansieringsmodell är flera:
• Den stegvisa organisatoriska förflyttningen av ansvaret från länsstyrelserna till samverkansorgan och landsting över en relativt lång
period.
• De första organisatoriska förändringarna påbörjades som försöksverksamheter som vid flera tillfällen förlängts. Först 2010 beslutade regeringen om att göra ansvarsfördelningen permanent.
• Ansvarsöverföringen bygger på frivillighet genom att kommunala samverkansorgan eller landsting ansöker om att få överta
ansvaret.
• För olika län har olika aktörer samtidigt haft ansvar för uppgifterna.
Dessa samverkande omständigheter har sannolikt lett till oklarhet
om i vilken riktning den organisatoriska förändringen slutligen
skulle gå. Det har därför saknats incitament att förändra finansieringsmodellen.
Förslagen om att ge samtliga landsting ansvar för det regionala
utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar innebär att förutsättningarna att omforma finansieringsmodellen underlättas, eftersom den återstående kopplingen till länsstyrelsernas
förvaltningsanslag upphör. Finansieringen av förvaltningsuppgifter
kopplat till det regionala utvecklingsansvaret bör därför frigöras från
länsstyrelsernas förvaltningsanslag, vars huvudsakliga ändamål är att
finansiera länsstyrelsernas förvaltningsutgifter. Medlen bör enligt vår
bedömning tas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag på ett sådant
sätt att de finansiella konsekvenserna blir neutrala för varje enskild
länsstyrelse.
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Överföring av förvaltningskostnader i samband
med att ansvaret förts över
Efter att riksdagen beslutat föra över ansvaret för den regionala utvecklingen i ett län, från en länsstyrelse till ett kommunalt samverkansorgan eller ett landsting, har parterna förhandlat bilateralt.
Förhandlingarna har resulterat i överenskommelser som har reglerat
vilka uppgifter och resurser som ska lämnas över från länsstyrelsen.
De medel som har följt med för att finansiera arbetsuppgifterna
har bestämts utifrån en enkel schablonberäkning: överenskommen
resursvolym multiplicerat med ett schablonbelopp. I de tidiga överenskommelserna utgjorde schablonbeloppet 600 000 kronor per årsarbetskraft. Det belopp som årligen betalas ut genom länsstyrelserna justeras upp varje år med en pris- och löneomräkningskoefficient
för att följa en allmän kostnadsutveckling. Under senare år har
schablonbeloppet justerats till 650 000 kronor.
Parterna inom respektive län har bedömt resursbehovet och
kommit överens om en finansiering. Överenskommelserna torde i
tillräcklig utsträckning spegla ett verkligt behov av resurser för att
upprätthålla ansvaret enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, såväl inom ett enskilt län som totalt för hela
riket. Vår bedömning är därför att det inte finns skäl för oss att
utgå från något annat resursbehov.
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder finansierar
inte förvaltningsuppgifter kopplade till det regionala
utvecklingsansvaret
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 får användas till utgifter för statsbidrag till projektverksamhet, regionala
företagsstöd, ersättning för vissa kreditförluster i stödområdet samt
stöd till kommersiell service, enligt budgetpropositionen för 2018.
Vidare får anslaget användas för viss administration, uppföljning
och utvärdering samt viss central utvecklingsverksamhet. Fördelningen och villkoren för anslagets användning regleras i anslagets
regleringsbrev.
Viss finansiering av administration, uppföljning och utvärdering
är således möjlig, men det avser då utgifter som är direkt kopplade
till att handlägga de bidrag, stöd och ersättningar som anslaget i
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första hand avser finansiera. Anslagets användning för att täcka
vissa administrativa kostnader är alltså kopplat till den eller de som
har ansvar för beslut inom anslagets ändamål. Det innebär således
inte att aktören med nödvändighet också innehar det regionala
utvecklingsansvaret, så som det definieras i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Exempelvis har länsstyrelserna tilldelats
ansvar att besluta om bidrag och stöd för en del av de medel som
hanteras inom ramen för anslaget utan att samtidigt inneha det i lag
angivna regionala utvecklingsansvaret. Vi drar därför slutsatsen att
anslaget i dag inte är avsett att finansiera förvaltningsutgifter direkt
kopplat till det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen.
Såväl landsting och länsstyrelser som andra myndigheter och
organ har rätt att fatta beslut om bidrag och stöd som belastas
anslaget. Vi bedömer att vårt uppdrag är begränsat till att lämna
förslag på hur förvaltningsutgifter för det lagreglerade regionala
utvecklingsansvaret ska finansieras, och att det därför inte ingår att
utreda om anslag 1:1 även framledes ska disponeras av aktörer som
inte har det regionala utvecklingsansvaret.

7.3

En ny finansieringslösning

Bedömning: De förvaltningsutgifter som föranleds av det regionala utvecklingsansvaret bör finansieras antingen genom statsbidrag under utgiftsområde 19 Regional tillväxt eller genom ett
generellt statsbidrag till kommunsektorn under utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner.
Vår analys av den nuvarande finansieringsmodellen har utmynnat i
att medel bör flyttas från länsstyrelseanslaget, och att modellen bör
ersättas av en lösning som tydligare knyter an till landstingen eller
den berörda verksamheten. Alternativet till dagens lösning är att
staten ger landstingen statsbidrag direkt.
Staten bidrar till finansieringen av kommunernas och landstingens verksamhet dels genom generella statsbidrag, dels via riktade statsbidrag (även benämnda specialdestinerade statsbidrag).
Generella statsbidrag utgör ett allmänt stöd till kommuner och
landsting som främst fördelas via det kommunalekonomiska ut-
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jämningssystemet vilket hanteras inom anslaget för kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25.
Den grundläggande principen är att generella statsbidrag ska vara
utgångspunkten när staten fördelar pengar till kommuner och landsting, även om det finns tillfällen när riktade statsbidrag kan vara lämpliga. Såväl riksdag som regering har ställt sig bakom principen, senast i
samband med budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1, utgiftsområde 25, s. 22, 2017/18:FiU3, s. 19 och rskr. 2017/18:118).
Med riktade statsbidrag menas i första hand statsbidrag avsedda
för konsumtion från anslag under andra utgiftsområden. De är avgränsade till vissa verksamheter och prestationer till skillnad från de
generella bidragen, som disponeras fritt av kommuner och landsting.
Bidrag lämnas i vissa fall per automatik enligt en schablon men kan
också lämnas efter ett särskilt ansökningsförfarande. Oftast ges
riktade bidrag då staten vill genomföra en särskild satsning inom
något område och de är ofta tidsbegränsade.
De alternativ vi har övervägt är att förvaltningsutgifterna finansieras antingen genom ett generellt statsbidrag under utgiftsområde 25 eller genom ett riktat statsbidrag under utgiftsområde 19. I
avsnitt 7.3.1 nedan redogörs översiktligt för dessa utgiftsområden
samt det kommunala utjämningssystemet. Vi redovisar där även en
simulering av utfallet vid en finansiering av förvaltningsutgifterna
genom ett generellt statsbidrag till landstingen. Vi redovisar därefter vår bedömning och vårt förslag i avsnitt 7.3.2.
7.3.1

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Ändamålet för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
omfattar bland annat generella statliga bidrag till landsting. Detta
utgiftsområde omfattar också det kommunala utjämningssystemet.
Utgiftsområdet omfattar budgetåret 2018 fem anslag2.

2

Budgetpropositionen 2018, utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
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Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
Inom ramen för anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning redovisas flera olika bidrag och avgifter. Det kommunala utjämningssystemet syftar till att ge kommuner och landsting förutsättningar
att ge sina invånare likvärdig service oberoende av strukturella förhållanden som kommunerna inte kan påverka. Systemet består av
inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag samt en regleringspost. Varje del består i sin tur av ett system
för kommuner och ett för landsting.
Det är framför allt regleringspostens funktion som är av intresse
för frågan om finansiering av förvaltningsutgifterna kopplade till
det regionala utvecklingsansvaret. Posten används för att reglera att
statens utgifter för utjämning hamnar på den nivå som riksdagen
beslutar om. Statens utgifter för finansiering av inkomstutjämningen styrs till stor del av utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget. För att storleken på anslaget ska kunna bestämmas ingår en
regleringspost.
Regleringsposten används också för den ekonomiska regleringen av tillskott eller avdrag av medel baserade på den kommunala
finansieringsprincipen3, eller för minskade anslag.
Regleringsposten beräknas som skillnaden mellan å ena sidan
summan av inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen, strukturbidraget och införandebidraget och å andra sidan det belopp som
riksdagen beslutat tillföra kommunerna eller landstingen. Om det
blir ett överskott får kommunerna och landstingen ett regleringsbidrag, och om det blir ett underskott får de betala en regleringsavgift. Detta innebär således att tillskott av nya medel, som höjer
nivån på anslag 1:1, påverkar regleringsposten som tillsammans med
en kommuns eller ett landstings utfall från utjämningssystemets
övriga delar utgör det generella statsbidraget. Såväl regleringsbidraget
som regleringsavgiften beräknas med ett enhetligt belopp per
invånare. Alla nivåförändringar av anslaget för kommunalekonomisk
utjämning, såväl tillskott av nya medel som minskade anslag, fördelas således i kronor per invånare.

3
Med den kommunala finansieringsprincipen menas att staten inte bör införa nya obligatoriska uppgifter för kommuner och landsting utan medföljande finansiering.
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Simulering av utfallet vid en finansiering genom
generellt statsbidrag
Vi har genom en simulering undersökt hur landstingen skulle påverkas om de skulle tilldelas de villkorade medlen genom en höjning
av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Detta redovisas i
nedanstående tabell.
Tabell 7.1

Landsting
Stockholm4
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Summa
Kronor per inv.

Invånare
2017
2 303 417
368 020
290 997
457 020
356 640
197 283
243 290
58 492
159 352
1 342 180
324 085
1 687 859
280 122
298 421
270 684
285 697
285 387
245 983
129 712
268 278
251 117
10 104 036

Simulerat utfall Villkorat belopp i
kronor per
lst regleringsbrev
invånare
2018
18 510 023
2 600 000
2 957 371
2 065 000
2 338 422
2 065 000
3 672 566
2 512 000
2 865 923
2 006 000
1 585 346
2 525 000
1 955 054
6 067 000
470 036
2 452 000
1 280 536
2 065 000
10 785 621
6 400 000
2 604 314
2 337 000
13 563 462
7 740 000
2 251 032
2 424 000
2 398 081
3 299 000
2 175 189
4 612 000
2 295 832
2 756 000
2 293 341
4 491 000
1 976 694
9 363 000
1 042 352
4 995 000
2 155 855
3 465 000
2 017 951
4 956 000
81 195 000
8,04

Differens
15 910 023
892 371
273 422
1 160 566
859 923
- 939 654
-4 111 946
-1 981 964
- 784 464
4 385 621
267 314
5 823 462
- 172 968
- 900 919
-2 436 811
- 460 168
-2 197 659
-7 386 306
-3 952 648
-1 309 145
-2 938 049
0

4
För att kunna göra en simulering måste ett antagande göras för Stockholms läns del. I denna
simulering antas 4 tjänster à 650 000 kronor gå över till landstinget 2019.
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I tabellen framgår, i kolumnen längst till höger, skillnaderna i utfall
mellan dagens fördelning mellan landstingen och den fördelning
som skulle uppstå om samma medel fördelas som ett generellt
statsbidrag. Landstingen i de befolkningsmässigt stora länen skulle
på bekostnad av landsting med mindre folkmängd få en ökad medelstilldelning jämfört med nuvarande finansieringsmodell. Cirka 36 procent, 29 miljoner kronor, av det totala tillskottet skulle fördelas på
annat sätt än i dag.
7.3.2

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Utgiftsområde 19 omfattar medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala
företagsstöd samt utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Utgiftsområdet omfattar följande anslag:
• 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Anslaget får bl.a. användas till utgifter för statsbidrag till projektverksamhet, regionala företagsstöd, samt viss administration, uppföljning, utvärdering och
central utvecklingsverksamhet. Anslaget uppgår 2018 till cirka
2,1 miljarder kronor.
• 1:2 Transportbidrag. Anslaget får användas till utgifter för statsbidrag till regionalt transportbidrag och avser kompensation till
företag i de fyra nordligaste länen för vissa kostnadsnackdelar.
Anslaget uppgår 2018 till cirka 400 miljoner kronor.
• 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020.
Anslaget får användas för utbetalningar av medel från fonden
under programperioden och för eventuella slutregleringar för föregående programperiod. Anslaget uppgår 2018 till cirka 1,4 miljarder kronor.
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Förslag till ny finansieringslösning

Förslag: De förvaltningsutgifter som föranleds av det regionala
utvecklingsansvaret ska finansieras genom statsbidrag som utgår
från utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
De alternativ vi har övervägt är att de förvaltningsutgifter som föranleds av det regionala utvecklingsansvaret ska finansieras genom
generella statsbidrag från utgiftsområde 25 eller genom ett nytt
riktat bidrag som utgår från utgiftsområde 19.
Grundprincipen är som nämnts att statsbidrag till kommuner
ska ges i form av generella statsbidrag. Det finns många skäl som
talar för att följa denna princip.
Det finns generellt fördelar med att samla permanenta förvaltningsmedel som går till kommuner och landsting inom utgiftsområde 25. Detta minskar detaljstyrningen, ökar tydligheten och innebär en enklare hantering både för staten och den kommunala sektorn.
Finansieringen möjliggör för kommuner och landsting att själva
fördela medel utifrån lokala eller regionala förhållanden. Riktade
bidrag kan utgöra en risk om de blir alltför många, omfattande och
detaljerade. Det sker vidare löpande anpassningar av utgiftsområde 25, anslag 1.1 Kommunalekonomisk utjämning, för att kompensera för nya åligganden och andra ekonomiska regleringar mellan
staten och kommunsektorn. Inom utjämningssystemet sker en omfördelning som syftar till att ge kommuner och landsting likvärdiga
ekonomiska förutsättningar.
Finansiering genom ett generellt statsbidrag under utgiftsområde 25 innebär visserligen att landstingen inte får en exakt ersättning för sina kostnader. En eventuell omfördelning torde dock
kunna hanteras av de enskilda landstingen eftersom det totala beloppet för finansieringen av det regionala utvecklingsansvaret, cirka
80 miljoner kronor, är litet sett till landstingens samlade medel. Då
undviks även att finansieringen av landstingens verksamhet blir
splittrad.
Det finns emellertid skäl som i detta fall talar för att principen
om finansiering genom generellt statsbidrag bör frångås. Vid en
sådan finansiering uppstår en inte obetydlig omfördelning mellan
landstingen. Landstingen i de befolkningsmässigt stora länen, skulle
på bekostnad av landsting med mindre folkmängd få en ökad medels-
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tilldelning (se tabell i föregående avsnitt). Mot bakgrund av vår bedömning att överenskommelserna mellan landsting och länsstyrelser i
tillräcklig utsträckning torde spegla ett verkligt behov av resurser
framstår omfördelningen, sett endast till dessa medel, inte som rimlig.
Med ett riktat bidrag sker inte någon sådan omfördelning.
Ett riktat statsbidrag torde i detta fall även bli administrativt enkelt för landstingen att hantera. Det är inte aktuellt att bygga upp
ett särskilt ansökningsförfarande. Någon uppföljning eller återrapportering behöver inte heller införas utöver den i dag befintliga.
Vår slutsats är sammantaget att det i detta fall finns skäl att göra
ett undantag från grundprincipen om generella statsbidrag till kommuner och landsting. Åtminstone bör en sådan ordning kunna
förordas temporärt. Förvaltningsutgifterna bör därför till dess att
till exempel finansieringen av det regionala tillväxtarbetet eller användningen av riktade statsbidrag ses över i ett större sammanhang
finansieras under ett nytt eller befintligt anslag under utgiftsområde 19.
Oavsett om förvaltningsutgifterna finansieras under ett eget eller
ett befintligt anslag kommer landstingen över tid att bli underkompenserade för faktiska kostnader efter produktivitetsavdrag.
I dagens modell kompenseras landstingen för kostnadsutvecklingen
eftersom medel till landsting och samverkansorgan betalas ut från
länsstyrelsernas ramanslag. De får nämligen ta del av anslagets årliga
så kallade PLO-uppräkning5, något som inte finns för andra anslag.
Med viss frekvens behöver frågan om kostnadskompensation därför
uppmärksammas och hanteras inom den årliga budgetprocessen.

5
En byggsten i ramanslagsmodellen är den så kallade pris- och löneomräkningen (PLO) som
syftar till att myndigheterna i sina anslag kompenseras för omvärldens prisförändringar
samtidigt som de åläggs ett effektivitets- och produktivitetskrav. PLO-systemet omfattar
således statliga myndigheter och de anslag vars ändamål är att finansiera myndighetens förvaltning.
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8.1

Myndighetsgemensam indelning

8.1.1

Allmänna konsekvenser av myndighetsgemensam
indelning

Som framgår av kapitel 3 bedömer vi att förslaget till myndighetsgemensam indelning skapar bättre förutsättningar för samverkan
myndigheter emellan och mellan stat och kommun vilket innebär
att resurser kan användas mer effektivt. Detta kommer att få positiva konsekvenser för såväl statsförvaltningen som för medborgare,
näringslivet, civilsamhället samt kommuner och landsting.
Utöver de områden som vi tar upp särskilt nedan bedömer vi att
frågor som kräver tvärsektoriella lösningar och samverkan mellan
olika parter på regional nivå kommer att kunna hanteras på ett
bättre sätt med vårt förslag till en myndighetsgemensam indelning.
Det gäller bland annat jämställdheten mellan kvinnor och män,
möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen och arbetet med
klimatfrågor. När det gäller offentlig service i olika delar av landet
kan förslaget få positiva konsekvenser beroende på hur myndigheterna väljer att fördela olika funktioner i den nya geografin.
Våra förslag bedöms inte ha någon direkt betydelse för brottsbekämpning och det brottsförebyggande arbetet utöver den ökade
effektiviteten genom förbättrad samverkan mellan myndigheterna i
rättskedjan som bedöms bli en effekt av våra förslag. När det gäller
arbetet mot organiserad brottslighet finns redan en omfattande myndighetssamverkan.
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Konsekvenser för berörda myndigheter

Vårt förslag är att ändringen av den regionala indelningen för berörda myndigheter ska träda i kraft den 1 januari 2021.
Vi kan notera att myndigheterna över lag ser fördelar med en
gemensam geografi för staten. Flertalet myndigheter konstaterar
också att deras nuvarande indelning i betydande utsträckning motsvarar den vi föreslår.
Vi har begärt uppskattningar från berörda myndigheter (utom
Säkerhetspolisen) om vilka ekonomiska och personella konsekvenser
en samordnad regional indelning i sex områden enligt vårt huvudförslag skulle få.
Migrationsverket har inte ansett sig kunna göra några beräkningar
eftersom myndigheten befinner sig mitt i en omfattande omställning till en kraftigt minskad dimensionering. Först när resultatet av
den processen är klar och beslut fattats om hur verksamheten i
områdena kommer att vara dimensionerad kan myndigheten bedöma
hur en ändrad indelning skulle komma att påverka.
Andra myndigheter har också signalerat osäkerhet kring framtida
organisation, dimensionering eller framtida uppdrag. Arbetsförmedlingen påtalar till exempel att delar av myndighetens regionalt organiserade verksamhet kan komma att flyttas över till Statens servicecenter från och med 1 januari 2020. Dessutom kan den regionalt
organiserade verksamheten komma att påverkas av förslag från
Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) som väntas lämna slutbetänkande den 31 januari 2019. Arbetsförmedlingen har också för
avsikt att på eget initiativ förändra den regionalt organiserade verksamheten inom myndigheten. Även Kriminalvården genomför för
närvarande en egen översyn av sin regionala indelning. Försvarsmakten pekar på eventuella framtida förändringar och tycker att det är
svårt att förhålla sig till förslaget så länge det inte koordineras med
förslag från Försvarsberedningen avseende Försvarsmaktens framtida
utveckling.
Våra bedömningar av personella och ekonomiska konsekvenser
nedan bygger på myndigheternas egna uppskattningar.
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Arbetsförmedlingen
För Arbetsförmedlingens del skulle fyra till sju av myndighetens orter
påverkas av den föreslagna regionala indelningen. Myndigheten har
i dag två ledningsorter inom fyra av de områden vi föreslår och i tre
områden överväger Arbetsförmedlingen att omlokalisera till annan
ort än den nuvarande ledningsorten.
Omorganisationen skulle inte enligt Arbetsförmedlingen innebära någon besparing, trots att myndighetens marknadsområden
i dag är tio till antalet. Risken att personalrörligheten ökar under omställningen bedöms som stor. Det påverkar ledningsförmågan negativt på de orter som kan komma att beröras av förslaget.
När det gäller ekonomiska konsekvenser utifrån personalkostnader görs följande uppskattning utifrån två scenarier. I ena fallet
avvecklas en ledningsort med 30 medarbetare och motsvarande
rekrytering sker på annan ort. I det andra scenariot avvecklas en
ledningsort med 30 medarbetare, men 15 av dem väljer att pendla till
den nya orten, medan andra hälften väljer att sluta. Räknat på fyra
förändringar av orter blir kostnaden för de olika scenarierna 75 till
150 miljoner kronor. Beräknat på sju förändringar blir kostnaden
130 till 275 miljoner kronor.
Kostnaden för att flytta en genomsnittlig ledningsort uppgår till
cirka 6 miljoner kronor. Det innebär således att flyttkostnaderna
uppgår till cirka 25 miljoner kronor för fyra orter och drygt 40 miljoner kronor för sju orter.
Arbetsförmedlingen håller för närvarande på med en översyn av
sin regionala organisation. Vår bedömning är att det därför är troligt att myndigheten redan kommer att ha haft dessa omställningskostnader vid tidpunkten för ikraftträdandet av vårt förslag.
Försvarsmakten
Försvarsmakten har i nuläget fyra militärregioner. Upprättandet av
två nya regionala staber innebär ett ökat personalbehov på 70 heltidsanställda. Vidare bör staberna ha förmåga att växa med 56 deltidsanställda reservofficerare. Försvarsmakten konstaterar att myndigheten redan i dag har ett vakansläge och har att hantera stora
utmaningar inom officersförsörjningen. Av det skälet menar myndigheten angående personella konsekvenser att försörjningsbarheten
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vid inrättande av ytterligare regionala staber måste analyseras ytterligare. Här bedömer Försvarsmakten att lokaliseringen har stor
betydelse för möjligheterna.
Baserat på Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2018 skulle
den föreslagna organisationsförändringen medföra personalkostnadsökningar om 37–40 miljoner kronor per år undantaget personalkostnadsökningar för verksamhets- och ledningsfunktioner. Läggs dessa
till tillkommer 15–17 miljoner kronor per år.
När det gäller lokalkostnader beräknar Försvarsmakten kostnaden
till 10,5 miljoner kronor per år. Tillkommer gör engångskostnader på
9–10 miljoner kronor för lokalanpassningar och sambands- och ledningssystem. Sammantaget innebär detta 70–80 miljoner kronor varav
60–70 miljoner kronor är ökade årliga kostnader.
Migrationsverket
Migrationsverket ser fördelar med att relevanta statliga myndigheter har en samordnad indelning. Myndigheten konstaterar också
att dess nuvarande indelning i hög utsträckning motsvarar den som
vi föreslår. Emellertid anser Migrationsverket att det i dagsläget är
svårt att bedöma konsekvenser av vårt förslag. Myndigheten befinner
sig mitt i en omfattande omställning till en kraftigt minskad dimensionering. Först när resultatet av den här processen är klart kan
myndigheten få en tydlig bild av hur verksamheten i regionerna och
de centrala funktionerna kommer att dimensioneras och påverkas
av en ändrad regional indelning.
Kriminalvården
Kriminalvården har i dag sex regioner och myndigheten skulle därmed inte behöva fler kontor eller liknande vid en förändring i
enlighet med förslaget. Däremot skulle det kunna krävas omfördelning av resurser (ekonomiska och personella). Framför allt region
Nord bedöms svår att få ekonomisk bärighet i då regionen blir
mycket liten vad gäller verksamhetens omfattning. Region Mitt å
andra sidan, blir utifrån förslaget drygt fyra gånger större än region
Nord, sett till antal klientplatser. Omfördelningar av medel och
omflyttningar av personal kan behöva göras till följd av detta. Rent
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allmänt anför Kriminalvården att om myndigheten inte själv får välja
sin regionala indelning kan detta innebära en dyrare verksamhet än
vad som bedöms nödvändigt sett till verksamhetens behov.
Kriminalvården bedömer att föreslagen regionindelning inte
stödjer myndighetens förutsättningar att bedriva en likvärdig kriminalvård med god ekonomisk bärighet. De huvudsakliga konsekvenserna bedöms vara att regionerna utifrån antal verksamhetsställen
(anstalter, häkten och frivård) samt personal, blir mycket ojämna i
storlek vilket skapar betydande svårigheter gällande ledning, styrning
och stöd av verksamheten.
Kriminalvårdens verksamhet, i form av anstalter, häkten och frivårdskontor, är placerad med stor spridning över landet och hyreskontrakten är ofta uppbundna på mycket långa perioder. Möjligheten att förändra verksamhetens placering är därmed mycket liten.
Om det enbart är regionindelningen som ändras och regionkontoren kan ligga kvar på samma ställen som tidigare bedöms det inte
behövas andra lokaler för myndighetens verksamhet. Dock kan
placeringen av regionkontoret i region Nord behöva övervägas då
en förändrad regionindelning medför att dagens placering av regionkontoret ej blir centrerad till regionen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten konstaterar att fyra av de nuvarande sju polisregionerna i olika grad skulle påverkas organisatoriskt av vårt förslag om sex områden: Bergslagen, Mitt, Syd och Öst. Myndigheten
bedömer att den största påverkan blir på ledningsstrukturen för
Bergslagen och Mitt.
Den främsta påverkan på personella resurser är på de regionala
enheterna som finns i nuvarande regioner Bergslagen, Mitt, Syd och
Öst där det skulle krävas en ombyggnad av organisationen. Verksamheten inom de regionala enheterna består av kansli, utredning,
underrättelse och operativ verksamhet såsom regionledningscentraler
(RLC) och polisens kontaktcenter (PKC). Den personella resursen
för ledningsstrukturen i primärt Bergslagen och Mitt berörs också.
Det är svårt att bedöma risken för kompetenstapp under omställning, men myndigheten uppskattar att den sammantaget bör
vara liten relativt Polismyndighetens totala storlek.

257

Konsekvensanalys

SOU 2018:10

I nuläget bedömer Polismyndigheten inte att de ekonomiska
konsekvenserna av personella förändringar är av större omfattning
eftersom polisen redan verkar med personal över hela landet. Polismyndigheten lämnar av detta skäl inte någon uppskattning av belopp.
Myndigheten bedömer inte heller att förändringar kopplade till arbetsplatser och lokaler är av större omfattning. I det fallet de regionala
ledningscentralerna (RLC) slås ihop och skulle kräva större lokaler
kan det dock få stora ekonomiska konsekvenser. Polismyndigheten
anser sig dock i dagsläget inte kunna göra någon kostnadsuppskattning för detta.
Polismyndigheten lämnar en relativt detaljerad uppskattning av
tidsåtgång och kostnad för anpassning av it-stöd till ny struktur.
Utvecklingskostnaden uppskattas uppgå till 26,6 miljoner kronor.
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)
Svenska ESF-rådet konstaterar att en minskning från de i dag åtta
regionerna som myndigheten verkar i till sex områden kan komma
att innebära att två kontor behöver avvecklas. Emellertid konstaterar myndigheten också att de två områden som främst berörs, det
område som benämns som Mitt samt området med de fyra nordligaste länen, är så pass geografiskt stora att det kan finnas verksamhetsmässiga skäl att ha två kontor i dessa.
Skulle regeringen emellertid besluta att två kontor ska avvecklas
berörs mellan 10–15 medarbetare. Det kan uppstå ett visst initialt
kompetenstapp. Några personalkostnader kan ESF-rådet inte uppskatta i dagsläget. Lokalkostnader bedöms inte heller, men det rör
sig vid avveckling av två kontor främst om eventuella kvardröjande
hyreskostnader.
Tillväxtverket
Tillväxtverket ser inte att det finns någon anledning att ändra
myndighetens organisation till följd av vårt förslag. Myndigheten
har redan geografisk närvaro i samtliga områden vi föreslår. I två av
de områden som vi föreslår skulle myndigheten komma att ha två
lokalkontor. Eftersom Tillväxtverket inte ser behov av att ändra sin
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organisation gör myndigheten ingen beskrivning av konsekvenser
av en ny geografisk indelning.
Trafikverket
Trafikverket bedömer att de ekonomiska och personella konsekvenserna av förslaget till ny geografisk indelning är relativt begränsade.
Myndigheten är redan i dag indelad i sex regioner och det handlar
således om att förändra indelningen av dessa och att ställa om lokalkontor till regionkontor och vice versa, något som verket har erfarenhet av sedan tidigare. Eftersom Trafikverket redan finns representerade med antingen ett region- eller ett lokalkontor i varje föreslaget
område (Trafikverket har i dag 27 allmänna kontor) bedöms förändringen ur ett lokaliseringsperspektiv få begränsade konsekvenser
när det gäller kostnader för hyror.
När det gäller personella konsekvenser konstaterar Trafikverket
att myndighetens budget enligt regeringens infrastruktur- och budgetpropositioner inom kort kommer att växa med cirka 20 procent.
Anslagsökningen innebär ett stort rekryteringsbehov till befintliga
orter. Det bidrar till att konsekvenserna ur ett personellt perspektiv
vid en eventuellt förändrad områdesindelning blir mindre kännbara.
Nya administrativa gränser kommer att innebära att ett antal medarbetare får ny regional tillhörighet, men en tidig bedömning från
Trafikverket är att ny indelning inte leder till betydande omlokalisering av medarbetare. Till de begränsade ekonomiska och personella
konsekvenserna bidrar att verket övergår till aktivitetsbaserade kontor
i hela landet, vilket innebär en större flexibilitet för expansion eller
omdisponering av ytor.
Åklagarmyndigheten
Eftersom medarbetarna främst finns inom de lokala åklagarkamrarna bedömer Åklagarmyndigheten att en ändrad geografi endast
får mindre påverkan på den regionala nivån. En minskning av antalet
åklagarområden från sju till sex innebär att två personer berörs. En
ändrad geografisk indelning enligt vårt förlag innebär marginella
förändringar och begränsade kostnader.
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Sammanfattande bedömning
Ett genomförande av vårt förslag om geografisk indelning innebär
för flera av myndigheterna inte några stora vare sig personella eller
ekonomiska konsekvenser. Detta gäller Tillväxtverket, Trafikverket
och Åklagarmyndigheten. Ingen av dessa myndigheter räknar med
vare sig betydande besparingar eller kostnader till följd av vårt förslag. Svenska ESF-rådet bedömer att det blir en begränsad påverkan
på myndigheten, förutsatt att regeringen beslutar att myndighetens
nuvarande åtta kontor kan vara kvar (men med ledning och styrning från sex regioner).
Det är två myndigheter, Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten,
som bedömer att förslaget skulle kunna få större ekonomiska konsekvenser och redovisar uppskattningar av kostnaderna. I båda fallen
innehåller dock beräkningarna osäkerheter. När det gäller dessa myndigheter kan vi konstatera följande. Arbetsförmedlingen har redan
själva initierat en översyn av sin regionala organisation och en särskild utredning analyserar hela myndighetens organisation. Arbetsförmedlingen kommer alltså sannolikt att omorganiseras oberoende
av vårt förslag. När det gäller Försvarsmakten konstaterar försvarsberedningen att den nuvarande indelningen i fyra militärregioner
inte är ändamålsenlig. Även när det gäller denna myndighet är det
stor sannolikhet för att förändringar kommer att genomföras oavsett
våra förslag.
Ytterligare några myndigheter pekar på eventuellt kvardröjande
hyreskostnader. Polismyndigheten bedömer att en sammanläggning
av de regionala ledningscentralerna (RLC) för region Mitt och
Bergslagen kan få stora ekonomiska konsekvenser, men kan inte
göra en kostnadsuppskattning för detta. Kriminalvården beskriver
att myndigheten är uppbunden i hyreskontrakt över långa perioder.
Placeringen av regionkontoret i region Nord kan behöva omprövas
till följd av ny indelning. Någon beräkning av vad det skulle komma
att kosta presenterar emellertid inte Kriminalvården och myndigheten beskriver även i övrigt endast att verksamheten eventuellt
kan komma att bli dyrare.
Några myndigheter bedömer att förslaget får mer långtgående
personella konsekvenser. Det gäller till exempel Försvarsmakten
som måste öka antalet militärstaber från fyra till sex. Det gäller också
Polismyndigheten och Arbetsförmedlingen som bedömer att per-
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sonalrörligheten kan komma att öka under omställningen och ser
vissa risker för kompetensförluster. Polismyndigheten menar också
att en känsla av organisations- och förändringströtthet kan påverka
produktionen, effektiviteteten och arbetsmiljön negativt.
För att sammanfatta ovanstående är det flera myndigheter som
bedömer att de inte alls skulle påverkas av förslaget. För några av de
större myndigheterna skulle omställningen kunna få personella och
ekonomiska konsekvenser. Framförallt de ekonomiska konsekvenserna är emellertid svåra att uppskatta. Vår bedömning utifrån de
underlag vi har inhämtat är emellertid att konsekvenserna är förhållandevis begränsade. Vi menar att de vinster vi bedömer att en
samordnad regional indelning skulle kunna medföra för statsförvaltningen som helhet (se avsnitt 3.3) överväger och motiverar de
personella och ekonomiska konsekvenser som kan uppstå för enskilda myndigheter.
Vårt föreslagna ikraftträdandedatum 2021 innebär goda möjligheter för myndigheterna att minimera sina omställningskostnader.
Vi föreslår att de övergångskostnader som kan uppstå inom vissa av
myndigheterna finansieras genom att berörda myndigheter får en
tillfällig ökning av sitt respektive anslag under ett år.

8.2

Ny beteckning för kommuner på regional nivå

Konsekvenser för landstingen
I dag får, som framgår av kapitel 4, 13 av de 20 landstingen besluta
att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Alla dessa använder sig
av denna möjlighet. I promemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) föreslås att landstingen från den 1 januari
2019 ska ta över det regionala utvecklingsansvaret i samtliga län
utom Gotlands. Samtliga landsting kommer då också att få möjligheten att besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen
i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen.
En ny beteckning och nya namn på landstingen medför naturligtvis kostnader under en övergångsperiod. Bland annat behöver
styrdokument, andra typer av handlingar, informationsmaterial, hemsidor och e-postadresser ses över och uppdateras med det nya namnet.
I de flesta landsting har dock detta redan gjorts eftersom de själva
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har valt att byta beteckning. Som en illustration framgår exempelvis
följande på Landstinget Västernorrlands hemsida:
Den 1 februari 2018 byter Landstinget Västernorrland namn till Region
Västernorrland. Bakgrunden är att vi under 2017 tog över det statliga
regionala utvecklingsansvaret.
Den 1 februari fullföljer vi arbetet med regionbildningen genom att
byta namn till Region Västernorrland. När vi byter namn den 1 februari
så kommer våra e-postadresser att sluta med @rvn.se istället för @lvn.se.
För att säkerställa att du kan kontakta oss så kommer e-postmeddelanden till våra gamla e-postadresser att vidarebefordras till @rvn.se. Den
1 februari byter vi webbadress till www.rvn.se. För att inga länkar ska
brytas på interna och externa webbsidor så kommer vår gamla webbadress att länka vidare till vår nya. Det gäller också alla delwebbplatser
och slashadresser.
I samband med namnbytet kommer vi att byta ut skyltarna till våra
fastigheter. Vid bytet så tar vi tillfället i akt att producera mer tydliga
och enhetliga skyltar för hela verksamheten. Samtidigt kommer de nya
skyltarna och belysningen att vara mer energieffektiva. Arbetet påbörjas
den 1 februari och kommer att genomföras successivt.
Våra kallelser, fakturor, kuvert och annat kommunikationsmaterial
ska anpassas med vår nya logotyp så det syns att det kommer från
Region Västernorrland. För att uppnå en kostnadseffektiv förflyttning
så kommer gammalt material att fasas ut. Det innebär att du fortfarande
kan se foldrar eller annat kommunikationsmaterial med Landstinget
Västernorrlands gamla logotyp under en period efter namnbytet.

Det är sannolikt att i princip alla landsting kommer att ha gjort detta
före den 1 januari 2020, den tidpunkt då vi föreslår att den formella
beteckningen och de enskilda namnen ska ändras. De kommer då
redan att ha tagit kostnaderna för denna förändring.
I vissa län avviker det namn vi föreslår från det som landstinget
själva har valt att använda. Det gäller exempelvis Västra Götalandsregionen som enligt vårt förslag ska heta Region Västra Götalands
län samt Region Jämtland Härjedalen som vi föreslår ska heta Region
Jämtlands län. Detsamma gäller vårt förslag om att ordet län ska
ingå i samtliga namn. De flesta har i dag valt en konstruktion utan
detta ord, exempelvis Region Skåne.
Dessa avvikelser innebär dock inte enligt vår bedömning en lika
stor förändring som ett byte från landsting till region. Allmänna
uttryck som ”regionen” behöver inte ändras alls. I övrigt bör det vara
möjligt att, som Landstinget Västernorrland anger ovan, fasa ut
material successivt för en kostnadseffektiv anpassning. Samman-
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taget bedömer vi därför att landstingens kostnader blir mycket begränsade.
För Gotlands kommun däremot innebär vårt huvudförslag att
beteckningen Region Gotland inte längre ska användas. Där blir det
alltså fråga om en återgång till det som gällde före 2011 då kommunen beslutade att byta namn.
Konsekvenser i samband med valet 2022
Att beteckningen landsting ändras formellt innebär att det vid valet
2022 kommer att stå val till regionfullmäktige på valsedlarna. Om
beslutet träder i kraft den 1 januari 2020 är förutsättningarna för
Valmyndigheten m.fl. kända i god tid före valet. En ändrad beteckning torde därmed inte innebära några ökade kostnader.

8.3

Landstingens, kommunernas och befolkningens
synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen

Ekonomiska konsekvenser för landstingen
Vårt förslag innebär att berörda landsting som ett led i beredningen
av ett yttrande eller en ansökan om ändrad landstingsindelning ska
inhämta synpunkter från sina medlemmar, om det inte är uppenbart obehövligt.
Detta innebär en ny lagstadgad uppgift för landstingen. Visserligen ligger det redan i landstingens uppgifter att föra en dialog med
medlemmarna inför olika typer av beslut, särskilt beslut av denna
karaktär. Det blir dock nu fråga om en uppgift som framgår direkt i
lag. Berörda landsting ska inhämta synpunkter från sina medlemmar
som ett led i den egna beredningen, och som ett underlag för regeringens och riksdagens ställningstagande i frågan. Förfarandet kommer
inte att aktualiseras särskilt ofta men när det aktualiseras kan det
komma att bli fråga om särskilda kostnader.
När det gäller den nya bestämmelsen om inhämtande av synpunkter från landstingsmedlemmarna går det inte att förutsäga hur
ofta det kommer att ske. Hittills har frågor om ändrad landstingsindelning sällan aktualiserats. Kostnaderna kommer vidare att vara
beroende av på vilket sätt landstingen väljer att inhämta synpunkterna
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och om de redan har uppbyggda strukturer för dialog med medborgarna. Eftersom det inte är möjligt att förutsäga i vilken omfattning
bestämmelsen kommer att tillämpas eller hur undersökningen kommer att gå till i praktiken är det svårt att bedöma vilka närmare
ekonomiska konsekvenser förslagen kan få för landstingen.
Vår bedömning är dock att det bland annat kommer att handla
om kostnader för den arbetstid som måste läggas ner. Både tjänstemän och förtroendevalda kommer att behöva frigöra tid från andra
arbetsuppgifter. Tjänstemännen kommer att behöva ta fram underlag, förbereda möten och samrådsformer, bearbeta resultat och sammanställa redogörelser. Kostnader kan också uppkomma för skriftligt informationsmaterial och annan typ av kommunikation.
2014 års demokratiutredning lämnade i betänkandet Låt fler forma
framtiden (SOU 2016:5) förslag på att fullmäktige i kommuner och
landsting skulle verka för att medlemmarna har förutsättningar att
delta och framföra synpunkter inför beslut. Utredningen tar som
exempel upp en medborgardialog som genomfördes i Karlskoga om
bibliotekets utveckling. Denna pågick i drygt en och en halv månad.
Genom seminarier och torgmöten kunde medborgarna ge förslag
på hur biblioteket i Karlskoga skulle utvecklas. När de direkta kostnaderna för dialogen beräknades kostade aktiviteten drygt 74 000 kronor, exklusive den arbetstid som lagts ned. För en medborgardialog
som ska genomföras i ett helt län torde kostnaderna bli betydligt
större, för vissa län kanske mer än det tiodubbla.
Kostnaderna för att genomföra medborgarpaneler och enkätundersökningar skiljer sig betydligt såväl mellan kommuner och
landsting som mellan olika landsting. Kostnaderna för att etablera
och använda en webbpanel beror på antalet frågor som ställs och antalet individer som är med i panelen. Demokratiutredningen tar som
exempel bland annat Region Skåne som har etablerat en webbpanel
som kostade cirka 450 000 kronor att sätta igång. Detta gjordes
genom brevutskick. Panelen består av cirka 5 000 deltagare. Kostnaderna för fyra årliga enkätomgångar, publiceringsfärdiga rapporter
och uppdateringar för att kompensera för löpande bortfall är enligt
utredningen sammanlagt 360 000 kronor.
De flesta landsting har redan en omfattande demokratifrämjande
verksamhet och för dem skulle vårt förslag inte behöva innebära
särskilt stora extra kostnader.
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Vårt förslag innebär inte några nya bestämmelser om krav på
folkomröstningar. I den mån folkinitiativ aktualiseras i fråga om
ändrad landstingsindelning kommer det att ske enligt de regler om
folkinitiativ som redan gäller i kommunallagen. Sådana folkomröstningar kan alltså inte betraktas som några nya kostnader i förhållande till dagens situation.
Vi föreslår att de extra kostnaderna för landstingen finansieras
genom en höjning av anslag 1:1 inom utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner med 20 miljoner kronor per år. Vår bedömning
är att vårt förslag till gemensam indelning för statliga myndigheter
på sikt kommer att innebära sådana effektiviseringar inom statsförvaltningen att de kan finansiera dessa kostnader.
Vi vill också understryka att förslaget får konsekvenser för regeringskansliets handläggning av indelningsärenden. Om det handlar
om en landsomfattande reform och landstingen har en remiss som
ska besvaras måste remisstiden vara väl tilltagen så att det är realistiskt
möjligt för landstingen att genomföra hörandet av befolkningen.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
Förslaget innebär en påverkan på det kommunala självstyret eftersom landstingen blir skyldiga att som ett led i beredningen av ett
yttrande eller en ansökan om ändrad landstingsindelning inhämta
synpunkter från sina medlemmar, om det inte är uppenbart obehövligt. Skälen för att införa denna bestämmelse finns i avsnitt 5.8.3.
De skäl som anförs där anser vi är tillräckliga för att motivera inskränkningen i det kommunala självstyret. Vi har valt att utforma
bestämmelsen på så sätt att landstingen själva kan bestämma på vilket
sätt synpunkterna ska inhämtas. På så sätt blir förslaget mindre
ingripande än om det också hade reglerats hur inhämtandet av synpunkter ska gå till.

8.4

Landstingens samverkan

Det uppdrag som vi föreslår att regeringen ska ge till Göteborgs
universitet kommer att innebära vissa kostnader.
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Finansiering av förvaltningsutgifter

Vi har utformat våra förslag på så sätt att förvaltningsanslaget för
respektive länsstyrelse kommer att minskas med ett lika stort belopp
som de i dag för över till landsting eller samverkansorgan. Detta
innebär att förslaget inte får några konsekvenser för länsstyrelserna
utöver viss minskad administration. När det gäller landstingen kommer dessa att få motsvarande belopp i statsbidrag som de i dag får
från länsstyrelsen. Förslaget bedöms därmed inte heller medföra
några konsekvenser för landstingen.

8.6

Övriga konsekvenser av våra förslag

Utöver det som redovisas under de särskilda rubrikerna ovan bedömer
vi inte att våra förslag får några konsekvenser för den kommunala
självstyrelsen, sysselsättning och offentlig service i olika delar av
landet, små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller
villkor i övrigt i förhållande till större företags.
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9.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning i kommuner
och landsting

2 kap.
1§
Bestämmelsens första stycke har ändrats på så sätt att ordet landsting har ersatts av ordet regioner, ordet landstingsindelningen har
ersatts av ordet regionindelningen och uttrycket ett landsting har
ersatts av en region. I paragrafen har ett nytt tredje stycke införts.
Enligt bestämmelsen ska, vid prövning av fråga om ändring i landstingsindelningen, särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter
från den eller de regioner samt den eller de kommuner som närmast
berörs av ändringen. Om en sådan region motsätter sig en indelningsändring får beslut om ändringen meddelas endast om det finns särskilda skäl. Befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas.
Våra överväganden finns i avsnitt 5.8.3.
7a§
Paragrafen är ny. Enligt bestämmelsen gäller att berörda regioner,
som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad regionindelning, ska inhämta synpunkter från sina medlemmar
om det inte är uppenbart obehövligt. Våra överväganden finns i avsnitt 5.8.3.
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Övriga ändringar
I övrigt har det i författningens rubrik och ett antal paragrafer,
liksom i 2 kap. 1 §, gjorts följdändringar med anledning av vårt förslag om ändrad landstingsbeteckning (se nedan avsnitt 9.14 angående följdändringar).
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.

9.2

Förslaget till lag om ändring i kommunallagen
(2017:725)

1 kap.
1§
Bestämmelsen har ändrats på så sätt att det i stället för att Sverige
är indelat i kommuner och landsting anges att Sverige är indelat i
kommuner och regioner. Det har vidare i bestämmelsen införts dels
en definition av kommuner med innebörden att kommuner är
kommuner på lokal nivå, dels en definition av regioner som innebär
att regioner är kommuner på regional nivå. I bestämmelsens sista
mening har ordet landsting ersatts med ordet region. Våra överväganden finns i avsnitt 4.1.10.
Övriga ändringar
Ett antal följdändringar har gjorts i lagen med anledning av förslaget i 1 kap. 1 § om ändrad landstingsbeteckning (se nedan avsnitt 9.14 angående följdändringar).
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslaget till förordning om vissa
förvaltningsmyndigheters regionala indelning

1§
I paragrafen anges att förordningen innehåller bestämmelser om
vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning.
2§
I bestämmelsen anges att de förvaltningsmyndigheter under regeringen som anges i bilagan till förordningen ska ha en regional indelning. Vidare anges vilka län indelningen ska omfatta. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.5 och 3.6.
Bilagan
I bilagan anges vilka myndigheter som ska ha den indelning som
framgår av 2 §. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3 och 3.4.
Ikraftträdande
Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

9.4

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2007:907) med instruktion för
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

7§
Paragrafen har ändrats på så sätt att det förts in en hänvisning till
förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning i stället för att det anges på vilka orter det inom myndigheten
ska finnas regionala enheter för handläggning av ärenden som avser
socialfondsprogrammet. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4
och 3.5.
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Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

9.5

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2007:996) med instruktion
för Migrationsverket

Rubriken närmast före 5 a §
Rubriken, som lyder organisation, är ny.
5a§
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att
Migrationsverket ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3,
3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

9.6

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2007:1030) med instruktion
för Arbetsförmedlingen

14 §
En följdändring har gjorts i paragrafen med anledning av förslaget
om ändrad landstingsbeteckning (se nedan avsnitt 9.14 angående
följdändringar).
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20 a §
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att
Arbetsförmedlingen ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga
om 14 § och den 1 januari 2021 ifråga om 20 a §.

9.7

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2007:1172) med instruktion
för Kriminalvården

Rubriken närmast före 9 §
Rubriken, som lyder organisation, är ny.
9§
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att
Kriminalvården ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3,
3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2007:1266) med instruktion
för Försvarsmakten

13 a §
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att
Försvarsmakten ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3,
3.4 och 3.5.
16 §
En följdändring har gjorts i paragrafen med anledning av förslaget
om ändrad landstingsbeteckning (se nedan avsnitt 9.14 angående
följdändringar).
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga
om 16 § och den 1 januari 2021 ifråga om 13 a §.

9.9

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2009:145) med instruktion
för Tillväxtverket

15 §
Paragrafen har ändrats på så sätt att det förts in en hänvisning till
förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning i stället för att det anges på vilka orter tjänstemän ska vara stationerade för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen.
Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2010:185) med instruktion
för Trafikverket

13 §
Paragrafen har ändrats på så sätt att det förts in en hänvisning till
förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning i stället för att det anges att Trafikverket ska ha en regional
organisation och får ha det antal regioner som verket bestämmer.
Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

9.11

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2014:1102) med instruktion
för Polismyndigheten

36 §
Paragrafen har ändrats på så sätt att det förts in en hänvisning till
förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning i stället för att det anges att Polismyndigheten ska delas in i
polisregioner. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2014:1103) med instruktion
för Säkerhetspolisen

Rubriken närmast före 20 a §
Rubriken, som lyder organisation, är ny.
20 a §
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att Säkerhetspolisen ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters
regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

9.13

Förslaget till förordning om ändring i
förordningen (2015:743) med instruktion
för Åklagarmyndigheten

17 a §
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller en hänvisning till att
Åklagarmyndigheten ska följa förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Våra överväganden finns i avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5.
Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.
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Följdändringar med anledning av ändrad
landstingsbeteckning

Generellt om följdändringarna
Vårt förslag om ändrad landstingsbeteckning medför att följdändringar har gjorts i ett stort antal författningar där beteckningen
förekommer. Våra överväganden finns i avsnitt 4.1.10. Vi lämnar
emellertid inte en kommentar till varje enskild ändring, utan beskriver här generellt vilka slags ändringar det varit fråga om. I några
fall där vi ansett att det funnits skäl har vi dock kommenterat enskilda ändrade paragrafer under särskilda rubriker nedan.
I några fall har vi behövt ersätta en beteckning med en omskrivning. Vi har valt att inte använda adjektivformen regional med
hänvisning till landstingen. Där beteckningen landstingskommunal
har förekommit har vi därför valt en omformulering med substantivformen region. I vissa fall har vi bedömt att det är möjligt att utmönstra beteckningen utan att göra någon omformulering. Beteckningen landstingskommunal förekommer i följande bestämmelser:
• rubriken närmast efter 4 b § tandvårdslagen (1985:125)
• 8 § lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
• 8 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)
• rubriken närmast före 31 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
• 21 § förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om
statliga tjänstepensionsförmåner
• 11 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister
• 4 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister
• 2 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).
Rubriken närmast före 31 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
har även anpassats till kommunallagens (2017:725) terminologi (jfr
3 kap. 11 § kommunallagen).
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I de fall namnet på ett enskilt landsting förekommer i författningstext har vi föreslagit att namnet ändras i enlighet med vårt förslag i avsnitt 4.2. I övrigt framgår de ändringar vi föreslår av följande tabell. I vissa fall har en ändrad beteckning inneburit att vi
behövt formulera om en mening i en bestämmelse.
Tabell 9.1

Ändrad landstingsbeteckning

Ursprunglig beteckning

Ny beteckning

landsting/landstingskommun
landstingsfullmäktige
landstingsstyrelse
landstingsråd
landstingsmedlem
landstingsskatt
hemlandsting
landstingsområde
landstingsdel
landstingsindelning
landstingsmöte
landstingsskattemedel
landstingsprofession
landstingsfinansierad
landstingsägd
landstingsmyndighet
landstingsledamot

region
regionfullmäktige
regionstyrelse
regionråd
regionmedlem
regionskatt
hemregion
regions område
del av region
regionindelning
regions möte
regioners skattemedel
regionprofession
finansierad av region
ägd av region
regions myndighet
ledamot i regionfullmäktige

Därutöver har vi föreslagit ändringar, som innebär att rena skrivfel
eller obsoleta uppgifter korrigeras, i 117 kap. 6 § socialförsäkringsbalken, 2 § lagen om (1981:324) om medborgarvittnen, 11 § förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård
till asylsökande samt 7 § förordningen (2007:909) med instruktion för
Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor.
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Förslaget till lag om ändring
i tryckfrihetsförordningen

12 kap.
9§
Paragrafen har ändrats på så sätt att beteckningen landstingsfullmäktige har ersatts med uttrycket fullmäktige i kommunen på regional nivå. Ändringen sker till följd av förslaget om ny landstingsbeteckning. Det är inte fråga om en ändring i sak, utan endast en
anpassning till regeringsformens terminologi. Terminologin bygger
på regeringens bedömning att det inte är nödvändigt att i grundlag
reglera hur de två typer av kommuner som finns ska betecknas
(prop. 2009/10:80, s. 209).
Paragrafen har vidare ändrats på så sätt att andra meningen i första
stycket har tagits bort, vilken reglerar valet av jurymän om en kommun i ett län inte tillhör ett landsting. Ändringen föranleds av att
det inte längre finns någon kommun för vilken bestämmelsen är
tillämplig. Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
12 §
Paragrafen har ändrats på så sätt att beteckningen landstingsstyrelsen har ersatts med uttrycket styrelsen i kommunen på regional
nivå. Vidare har beteckningen landstingsfullmäktige ersatts med beteckningen fullmäktige. Vad som sägs i första stycket under kommentaren till 9 § gäller även denna ändring. Våra överväganden finns
i avsnitt 4.3.
Ikraftträdande
Ändringarna i tryckfrihetsförordningen träder i kraft den 1 januari
2023. Våra överväganden finns i avsnitt 4.4.
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Förslaget till lag om ändring i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30)

6 kap.
1§
Paragrafen har ändrats på så sätt att dels beteckningen landsting
ersatts med beteckningen region, dels den nuvarande beteckningen
regioner, som avser de s.k. sjukvårdsregionerna, ersatts med beteckningen samverkansregioner. Ändringen är inte avsedd att innebära
en förändring i sak, utan att syftar till att undvika att sjukvårdsregionerna förväxlas med landstingen när dessa betecknas regioner.
Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.

9.17

Förslaget till förordning om ändring i hälsooch sjukvårdsförordningen (2017:80)

3 kap.
1§
Paragrafen har ändrats på så sätt att ordet landsting har ersatts med
region. Vidare har paragrafen ändrats så att beteckningen region,
som avser de s.k. sjukvårdsregionerna, har ersatts med samverkansregion. Namnen på de enskilda sjukvårdsregionerna har ändrats så
att ordledet ”region” i slutet av namnet har strukits och att beteckningen Samverkansregion lagts till före namnet, som således utformats på följande sätt: Samverkansregion Stockholm, Samverkansregion Linköping osv.
Ändringen är inte avsedd att innebära en förändring i sak, utan
att syftar till att undvika att sjukvårdsregionerna förväxlas med landstingen när dessa betecknas regioner. Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
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Ikraftträdande
Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2020.

9.18

Förslaget till lag om ändring i ellagen
(1997:857)

4 kap.
8§
Paragrafen har ändrats på så sätt att beteckningen region ersatts med
nätregion. Det är inte fråga om en ändring i sak, utan ändringen
syftar endast till att undvika att begreppet förväxlas med landsting
när dessa betecknas regioner. Tidigare förarbetsuttalanden (se
prop. 2008/09:141, s. 98–99) och befintlig praxis ska således även fortsättningsvis tillämpas. Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.

9.19

Förslaget till lag om ändring i lagen
om kollektivtrafik (2010:1065)

1 kap.
7§
Paragrafen är ny. I paragrafen görs en hänvisning till den definition
av region som vi föreslår ska införas i 1 kap. 1 § kommunallagen.
Syftet med denna hänvisning är att särskilja begreppet region från
det befintliga begreppet regional kollektivtrafikmyndighet. Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslaget till lag om ändring i lagen
(2010:1919) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet

1§
Paragrafen har ändrats på så sätt att ett nytt tredje stycke införts.
I detta stycke finns en hänvisning till den definition av region som
vi föreslår ska införas i 1 kap. 1 § kommunallagen. Syftet med hänvisningen är att tydliggöra vad som avses med beteckningen region
i lagen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Våra överväganden finns i avsnitt 4.3.
Ikraftträdande
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2020.
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Kommittédirektiv 2015:77

Ny indelning av län och landsting
Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015
Sammanfattning
En kommitté, bestående av en ordförande och en vice ordförande,
ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att
Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Kommittén ska
utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor
bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning,
kultur och en god miljö. Kommittén bör därför i sitt arbete utgå
från kommungränser och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller funktionella regionerna. Syftet är att skapa en
ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför
bestående fördelar bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska,
näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. Indelningen ska
också ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre överensstämmelse mellan medborgarnas behov och
deras möjligheter att utöva demokratiskt inflytande samt ökade
möjligheter till ansvarsutkrävande. En ny indelning kan också
möjliggöra en bättre samordning av arbetet med att vidta åtgärder
för minskad klimatpåverkan, energiomställning och klimatanpassning samt att nå de nationella klimat- och miljömålen. Kommittén
ska föreslå namn på de nya länen. Förslagen bör vara väl förankrade
med berörda parter.
I uppdraget ingår bl.a. att göra den utredning som krävs för
indelningsändringar samt att analysera behovet av ekonomiska regleringar och anpassning av systemet för kommunalekonomisk ut-
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jämning. I uppdraget ingår även att föreslå en ändrad enhetlig beteckning för kommuner på regional nivå, om det visar sig lämpligt.
Kommittén ska vidare föreslå hur landstingen ska tilldelas det
regionala utvecklingsansvaret och utreda vilka förvaltningsutgifter
detta innebär och lämna förslag på finansiering.
I uppdraget ingår även att utreda om de verksamheter som i dag
är koncentrerade till vissa länsstyrelser bör fortsätta vara det och
analysera vilka eventuella organisatoriska åtgärder som kan vidtas
för att höja effektiviteten i länsstyrelsernas verksamhet. Kommittén
ska analysera behovet av andra verksamhetsorter än residensstaden
för varje ny länsstyrelse samt behovet av en samordnad regionindelning avseende vissa statliga myndigheter.
Kommittén ska senast den 29 februari 2016 till regeringen lämna
en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen
med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget.
Kommittén ska lämna en motsvarande delredovisning senast den
31 januari 2017. Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den
1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den
30 juni 2016.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.
Sveriges administrativa indelning
Den svenska förvaltningen är organiserad på tre nivåer: central,
regional och lokal. På lokal nivå är Sverige indelat i 290 kommuner.
På regional nivå är landet indelat i 21 län med en statlig myndighet
(länsstyrelse) i varje län och 20 landsting med direktvalda fullmäktige. Varje landsting omfattar ett län med undantag för Gotlands
län där kommunen ansvarar för de uppgifter som sköts av landstingen i andra län. Den nuvarande länsindelningen framgår indirekt
av regeringens tillkännagivande om länens indelning i kommuner
(SFS 2007:229). Tillkännagivandet är inte normgivande utan anger
endast hur Sveriges länsindelning ser ut vid en viss tidpunkt.
Riksdagen beslutar om indelningen i län och regeringen beslutar
om indelningen i kommuner och landsting.
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Rättsliga förutsättningar för indelning
Enligt 14 kap. 6 § regeringsformen ska föreskrifter om grunderna
för ändring i rikets indelning i kommuner meddelas i lag. Indelningen av kommuner och landsting regleras i lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, fortsättningsvis kallad indelningslagen. Regeringen får besluta om ändring
i rikets indelning i landsting, om hinder inte möter mot en ändring
i länsindelningen. Av kommunallagen (1991:900) framgår att varje
landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt föreskrivet.
En ändring i landstingsindelningen får endast ske om den kan
antas medföra bestående fördel för ett landsting eller en del av ett
landsting eller andra fördelar från allmän synpunkt.
I ett ärende om indelningsändring ska det göras en utredning
som omfattar alla omständigheter som inverkar på frågan. Samråd
ska ske med de kommuner och landsting som har intresse av frågan.
Om utredningen visar att indelningen bör ändras, ska ett förslag
upprättas till ändringen samt till den ekonomiska reglering och de
övriga föreskrifter som ändringen kan ge anledning till.
En indelningsändring träder i kraft den 1 januari det år som bestäms i beslutet om ändringen. Regeringens beslut om indelningsändring ska som huvudregel meddelas senast ett år innan ändringen
ska träda i kraft.
När det gäller länsnamn finns det inte någon rättslig reglering.
Vid bildandet av ett nytt län beslutar riksdagen om det nya länets
namn och vilken stad som ska vara residensstad. Även vid förändringar som enbart rör ändring av länens namn behövs riksdagens
ställningstagande.
Indelning enligt vallagen
För val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige
ska det finnas geografiskt avgränsade områden för vilka det ska
väljas ledamöter till den beslutande församling som valet gäller, s.k.
valkretsar.
Av vallagen (2005:837) framgår det att landet, vid val till riksdagen, är indelat i 29 valkretsar. Valkretsarna sammanfaller till stor
del med länen. Stockholms, Skåne och Västra Götalands län är dock
indelade i flera valkretsar.
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Valmyndigheten ska senast den 30 april det år då ordinarie val
ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets vid val till riksdagen ska ha. För riksdagsvalet 2018 innebär
det att Valmyndigheten senast den 30 april 2018 ska besluta om
valkretsmandat.
Om ett beslut om ändrad länsindelning eller ändrad kommunal
indelning påverkar antalet fasta valkretsmandat vid val till riksdagen
och beslutet träder i kraft den 1 januari året efter det år då ordinarie
val till riksdagen har hållits, ska den ändrade indelningen beaktas
vid val till riksdagen redan från och med den dagen ändringen har
beslutats.
Landstingsfullmäktige kan fatta beslut om att dela in landstinget
i två eller flera valkretsar. Ett sådant beslut ska fattas senast den
31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för
första gången. Det innebär att beslut om ändring av valkretsar inför
2018 års val måste fattas av landstingsfullmäktige senast den
31 oktober 2017. Regeringen får dock, om det behövs, bestämma
att beslut om indelning i valkretsar får meddelas senare.
Om ett landsting är indelat i valkretsar, ska länsstyrelsen senast
den 30 april det år då ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta
valkretsmandat som varje valkrets ska ha.
Förändringar i indelningen på regional nivå
Det har skett ett antal större ändringar i läns- och landstingsindelningen sedan de inrättades, men endast ett fåtal på senare tid. Två
stora förändringar skedde i slutet på 1990-talet då Skåne och Västra
Götalands län och landsting bildades.
Samtidigt som Skåne och Västra Götalands läns landsting bildades lades de berörda länen samman till Västra Götalands län respektive
Skåne län och två kommuner flyttades över från Västra
Götalands län till Jönköpings län. Sammanläggningarna byggde
i huvudsak på Regionberedningens slutbetänkande (SOU 1995:27).
I april 1996 beslutade riksdagen i överensstämmelse med kommitténs
förslag om ändrad länsindelning i Skåne (prop. 1995/96:38, bet.
1995/96:BoU9, rskr. 1995/96:206). Beslutet om att bilda Skåne län
trädde i kraft den 1 januari 1997. I maj 1997 beslutade riksdagen
om att bilda Västra Götalands län och beslutet trädde i kraft den
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1 januari 1998 (prop. 1996/97:228, bet. 1996/97:BoU13, rskr.
1996/97:228).
Landstingen i Skåne respektive Västra Götalands län bildades
den 1 januari 1999. Samtidigt fick de båda landstingen, på försök,
ansvar för vissa regionala utvecklingsuppgifter i enlighet med lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.
Ytterligare en förändring av länsindelningen skedde när Heby
kommun bytte länstillhörighet från Västmanlands län till Uppsala
län den 1 januari 2007 (prop. 2005/06:2, bet. 2005/06:KU12, rskr.
2005/06:67).
Tidigare utredningar om den regionala indelningen
Frågan om en ny läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal
gånger, senast av Ansvarskommittén (Fi 2003:02) och Utredningen
om den statliga regionala förvaltningen (Fi 2009:07).
Ansvarskommittén
Regeringen beslutade i januari 2003 att tillkalla en parlamentarisk
kommitté med uppdrag att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen (dir. 2003:10).
I februari 2007 överlämnade Ansvarskommittén sitt slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)
till regeringen. Kommittén föreslog bl.a. att nya, större län och landsting skulle bildas, att ett antal uppgifter med anknytning till regional utveckling skulle föras över från staten till landstingen och att
landstingen i fortsättningen skulle benämnas regionkommuner. Remissinstanserna var till övervägande del positiva till kommitténs förslag att inrätta direktvalda regionkommuner med ansvar för hälsooch sjukvård och regional utveckling. Ansvarskommitténs förslag
ledde dock inte till några indelnings- eller författningsändringar.
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Utredningen om den statliga regionala förvaltningen
I juni 2009 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att
bl.a. göra en översyn av den statliga regionala förvaltningen och
lämna förslag på hur utformningen av denna kan göras tydligare, mer
samordnad och ändamålsenlig (dir. 2009:62).
I oktober 2010 lämnade utredningen delbetänkandet Sammanläggningar av landsting – övergångsstyre och utjämning (SOU 2010:77).
Utredningen föreslog bl.a. att vid bildandet av nya landsting eller
vid andra omfattande ändringar i landstingsindelningen ska regeringen besluta att det ny- eller ombildade landstinget ska företrädas
av indelningsdelegerade (övergångsstyre), fram till dess att de nyvalda fullmäktige tillträder. Utredningen föreslog vidare en särskild
reglering om ekonomiska bidrag vid förändringar i landstingsindelningen. Remissinstanserna var i huvudsak positiva till förslagen. Förslagen har dock inte lett till några författningsändringar varför det i
dagsläget enbart finns bestämmelser om att indelningsdelegerade ska
utses när nya kommuner bildas.
I sitt slutbetänkande Statens regionala förvaltning – förslag till
en angelägen reform (SOU 2012:81) föreslog utredningen en ny
indelning för att skapa robusta länsstyrelser. Antalet länsstyrelser
föreslogs vara elva, och flera länsstyrelser föreslogs få ansvar för mer
än ett län. Vidare föreslogs att ett antal statliga myndigheter skulle
följa en ny statlig regional geografi. Utredningen föreslog även att
det regionala utvecklingsansvaret som huvudregel ska vara landstingens uppgift. Utredningen angav att landstingen, i egenskap av
direktvalda politiska organ med egen beskattningsrätt, har förutsättningarna att kunna leda och samordna det regionala tillväxtarbetet
med hög demokratisk legitimitet och effektivitet. Utredningens
förslag har inte remitterats och har inte lett till några indelningseller författningsändringar.
Ansvar för regional utveckling
Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län anges
genom uppräkning vilka län som omfattas av lagen och att lagen
gäller för landstingen i de berörda länen och Gotlands kommun.
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Dessa ska bl.a. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling,
samordna insatser för genomförandet av strategin samt upprätta
och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Sedan lagen trädde i kraft 2011 har ytterligare landsting fått
ansvar för de regionala utvecklingsuppgifterna. Lagen gäller nu för
landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne,
Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län
samt Gotlands kommun.
Kommunala samverkansorgan
Av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen framgår att kommunala beslutande församlingar kan bilda samverkansorgan inom
ett län för att ansvara för regionala utvecklingsfrågor i länet. De kommuner och landsting som beslutar att bilda ett sådant samverkansorgan ska anmäla detta till regeringen, som beslutar från vilken tidpunkt samverkansorganet ska ha det regionala utvecklingsansvaret i
länet. I flera fall har det regionala utvecklingsansvaret från ett kommunalt samverkansorgan överförts till landstingen enligt lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Kommunala samverkansorgan med regionalt utvecklingsansvar
finns i dag i Uppsala, Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands,
Dalarnas och Västerbottens län.
Länsstyrelsernas arbete för regional utveckling
Länsstyrelserna i Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och
Norrbottens län har det regionala utvecklingsansvaret i respektive
län och fullgör de uppgifter som åligger vissa landsting och samverkansorgan enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
och lagen om kommunala samverkansorgan. Oavsett hur det regionala utvecklingsansvaret är fördelat har samtliga länsstyrelser i
uppgift att på olika sätt verka inom den regionala tillväxtpolitiken.
Länsstyrelserna ska enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion bl.a. verka för att nationella mål får genomslag i länet
samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelserna ska arbeta sektorsövergripande och främja
länets utveckling. Länsstyrelserna ska vidare bidra till att genera-
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tionsmålet och miljökvalitetsmålen beaktas i det regionala tillväxtarbetet. Enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete
ska samtliga länsstyrelser följa upp hur andra statliga myndigheter
tillämpar det regionala utvecklingsprogrammet, främja och samordna
andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet och
i förekommande fall löpande informera annat organ som har regionalt utvecklingsansvar om andra statliga myndigheters insatser för
regional tillväxt i länet.
Koncentration av viss länsstyrelseverksamhet
Den 1 januari 2010 trädde ändringar i bl.a. stiftelseförordningen
(1995:1280) i kraft. Ändringarna syftade till att få till stånd en mer
effektiv och enhetlig tillsyn över stiftelser (prop. 2008/09:84, bet.
2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185). Ändringarna har inneburit att
länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands,
Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län pekas ut som tillsynsmyndigheter avseende stiftelser, en uppgift som tidigare samtliga länsstyrelser ansvarade för.
I propositionen Ändring av viss länsstyrelseverksamhet (prop.
2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135) föreslog regeringen att viss verksamhet skulle koncentreras till ett mindre antal
länsstyrelser i syfte att åstadkomma en högre effektivitet och en mer
rationell användning av resurser, såväl ekonomiska som personella.
Ytterligare ett syfte som angavs i propositionen var att säkerställa
en väl fungerande rättssäkerhet. Genom ett större antal förordningsändringar som trädde i kraft den 1 juli 2012 koncentrerades
vissa ärendetyper till sju länsstyrelser.
Sedan 2012 finns vid tolv länsstyrelser särskilda miljöprövningsdelegationer som har till uppgift att pröva vissa ärenden enligt miljöbalken. Prövningsområdena för respektive delegation utgör i de
flesta fall flera län. Dessa prövningar gjordes tidigare av respektive
länsstyrelse. Regeringen har även valt att tillföra nya uppgifter till
vissa länsstyrelser.
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Beteckningarna landsting och region
I samband med att Skåne och Västra Götalands läns landsting fick
vissa regionala utvecklingsuppgifter beslutades att de också skulle
få möjlighet att beteckna landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen som regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Antalet
landsting som fått den möjligheten har ökat eftersom fler landsting
fått ta över det regionala utvecklingsansvaret. I dagsläget är det tio
landsting samt Gotlands kommun som har denna möjlighet.
Det har inte gjorts någon ändring i kommunallagen som innebär
att beteckningen region kan användas i stället för landsting. Inte
heller i vallagen har beteckningen på de valda församlingarna på
regional nivå förändrats.
Genom en ändring i regeringsformen som trädde i kraft den
1 januari 2011 togs begreppen primärkommun och landstingskommun bort. I regeringsformen anges nu att det finns kommuner
på lokal och regional nivå. Enligt förarbetena omfattar uttrycket de
båda nuvarande kommuntyperna: kommuner och landsting (prop.
2009/10:80 s. 208). Ändringen i regeringsformen innebär att det är
möjligt för riksdagen att besluta om att ändra beteckningen landsting utan grundlagsändring.
En ändamålsenlig indelning
Behovet av en ändring av dagens indelning av län och landsting
Medborgarnas och näringslivets behov ryms alltmer sällan inom
dagens administrativa gränser. Medborgarna rör sig över betydligt
större geografiska områden än tidigare och de flesta samhällsfrågor
berör mer än bara ett län. Detta ökar människors förväntningar på
att kunna påverka och ta del av den offentliga verksamheten i allt
större geografiska områden. Förändrade rörelsemönster och större
geografiska bostads- och arbetsmarknader skapar också ett behov
av att kunna lösa allt fler frågor på mellankommunal och regional
nivå. Dessutom ökar behovet av samordning mellan olika ansvariga
aktörer t.ex. när det gäller infrastruktur och kollektivtrafik.
Detta har vidare inneburit att allt fler frågor organiseras utifrån
en annan indelning än län, t.ex. hälso- och sjukvårdsregionerna,
koncentrationen av vattenförvaltningen och EU:s regionindelning
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NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) som
används för strukturfondsprogrammen i Sverige. Flera statliga myndigheter har också valt en annan regional indelning för sin verksamhet.
Den nuvarande indelningen av län och landsting är således inte
tillräckligt ändamålsenlig och effektiv. Med en annan indelning är
det dessutom möjligt att skapa mer ändamålsenliga och effektiva
organisationer. En ny indelning kan också möjliggöra en bättre
samordning av arbetet med att vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan, energiomställning och klimatanpassning samt att nå de
nationella klimat- och miljömålen.
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar bl.a. till följd
av en allt äldre befolkning och en intensiv kunskaps- och teknikutveckling. Flera landsting saknar i dagsläget tillräckligt befolkningsunderlag och resurser för att kunna göra effektiva investeringar i
t.ex. teknisk utrustning och it-system. Förmågan att kunna bära,
utveckla och rekrytera spetskompetens och förmågan att ta emot
och omsätta ny kunskap kan också kopplas till landstingets storlek.
Möjligheterna att bedriva en effektiv och god vård samt forskning
och innovation av hög kvalitet förutsätter ofta större patientvolymer
och mer resurser än vad som är fallet med nuvarande landstingsindelning. Att landstingen dessutom är av varierande storlek bidrar
till ojämlika förutsättningar när det gäller möjligheten att upprätthålla tillgången till en god och säker vård på lika villkor. Detta bidrar
sammantaget till att dagens struktur försvårar möjligheterna att tillgodose hela befolkningens tillgång till likvärdig vård av god kvalitet.
Även den statliga organisationen på regional nivå behöver utvecklas. Länsstyrelserna är statens främsta företrädare på regional
nivå. De bedriver en mycket bred verksamhet som kräver ett visst
underlag för att kunna bedrivas på ett likvärdigt, effektivt och rättssäkert sätt. På sikt kommer flera länsstyrelser att vara för små för
att klara de uppgifter de har i dag.
Behovet av en genomgripande förändring av läns- och landstingsindelningen har konstaterats vid flera tillfällen bl.a. av Ansvarskommittén och Utredningen om den statliga och regionala förvaltningen. Även Kammarkollegiet konstaterade i sitt yttrande över
ansökningar om landstingssammanläggningar från landsting i
Norrland och Svealand att den fortsatta diskussionen om indelning
av landet borde utgå från en helhetssyn som omfattar hela riket och
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att alternativ som inte är begränsade till dagens länsgränser borde
undersökas. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser, enligt
Inriktningsdokument för kongressperioden 2012–2016, att det ur
ett nationellt tillväxtperspektiv bör genomföras en regionreform.
Vidare anser SKL att en stark regional aktör med legitimitet och med
ett tydligt utvecklingsuppdrag kan stärka utvecklingen och tillväxten
till nytta inte bara för den egna regionen utan för hela landet.
Konstitutionsutskottet
har
vidare
i
betänkandet
(bet. 2013/14:KU30 s. 23) avseende regeringens proposition Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län
(prop. 2013/14:46) angett följande. ”Det är enligt utskottets mening
uppenbart att det måste finnas principer för hur landet ska vara organiserat på kommunal, regional och statlig nivå. Konsekvenserna av
regeringens förslag i den nu föreliggande propositionen blir att
landstingens befogenheter ökar men att grundproblemet med för
små landsting – både geografiska och befolkningsmässigt – finns
kvar. Direktiven för Ansvarskommitténs arbete uppnås inte. Utskottet anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett
förslag till en helhetslösning för den regionala organisationen. I avvaktan på detta bör det regionala utvecklingsansvaret som utskottet
angett ovan överföras till den nuvarande regionala nivån i de län
som kan uppvisa ett lokalt och regionalt initiativ.”
Det finns mot denna bakgrund starka skäl att se över dagens
indelning i län och landsting och ta fram förslag på en framtida
indelning som kan möta de framtida kraven på en ändamålsenlig
indelning med effektiva organisationer. Utifrån ett medborgarperspektiv är det väsentligt att skapa en samhällsstruktur som är tydlig
och som bättre stämmer överens med medborgarnas behov och det
demokratiska ansvaret.
Uppdraget
En ny indelning av län och landsting
Kommittén ska föreslå en läns- och landstingsindelning för hela
landet som medför bestående fördelar. Detta innebär bl.a. en bättre
anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden,
stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre
överenstämmelse med medborgarnas behov av insyn och möjlighet
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till inflytande i lokala och regionala beslutsprocesser samt till ansvarsutkrävande. I bedömningen ska kommittén utgå från funktionella geografiska samband och från vilka behov medborgare och
näringsliv i alla delar av landet har i olika frågor bl.a. kommunikation, transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning,
kultur och god miljö. Indelningen ska också innebära effektivare
organisationer och verksamheter. Kommittén bör därför i sitt arbete
utgå ifrån kommungränser och gränserna för befintliga och framtida s.k. arbetsmarknadsregioner eller funktionella regioner. Kommitténs förslag ska innebära att Sverige delas in i väsentligt färre län
och landsting än i dag. Kommittén ska även analysera hur förslagen
påverkar möjligheterna till en ändamålsenlig organisering av lokal
och regional kollektivtrafik.
Utöver att göra den utredning som krävs enligt indelningslagen
ska kommittén i sin bedömning analysera och beakta hur länsstyrelsernas och andra berörda myndigheters verksamhet påverkas
av de lämnade förslagen samt hur länsstyrelser och andra berörda
myndigheter kan samverka med de nya landstingen. Kommittén
ska även i övrigt beakta andra omständigheter som kan aktualiseras
inom ramen för uppdraget. I detta ingår även att beakta förutsättningarna att verka för de riksdagsbundna målen som är knutna till
länsstyrelsernas verksamhet.
Med undantag av förändring av ansvaret för det regionala utvecklingsansvaret, ingår det inte i uppdraget att föreslå någon förändring av uppgiftsfördelningen inom eller mellan den statliga och
den kommunala nivån.
Kommitténs förslag bör vara väl förankrade hos berörda parter.
Kommittén ska därför föra dialog med och inhämta synpunkter från
landsting, kommuner, kommunala samverkansorgan, länsstyrelser
och andra berörda statliga myndigheter samt SKL. Utifrån ovanstående utgångspunkter ska kommittén analysera vilken indelning
som är mest lämplig och effektiv.
Kommitténs förslag ska vara utformade så att de kan träda i kraft
senast den 1 januari 2023. I uppdraget ingår att kommittén ska
undersöka om det är möjligt och lämpligt att besluta om en eller
flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019. I
bedömningen ska kommittén särskilt beakta hur detta påverkar
indelningen i övriga delar av landet. Förslagen ska vara utformade
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så att berörda aktörer ges goda möjligheter att förbereda de ändringar som förslagen om indelningsändring medför.
Kommittén ska därutöver
• föreslå namn på de nya länen,
• analysera aspekter som bör beaktas vid val av residensstad och
om lämpligt föreslå residensstäder för de nya länen,
• lämna förslag på sådana författningsändringar som är nödvändiga
för genomförandet av indelningsändringarna, analysera behovet
av och lämna förslag på följdändringar i lagstiftning som indelningsändringen kan ge upphov till, samt
• i övrigt föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som
kommittén utifrån sitt uppdrag anser behövs.
Ekonomiska regleringar
En ändring av läns- och landstingsindelningen kan innebära att ett
befintligt landsting delas. I sådana fall ska det ske en ekonomisk
reglering mellan de nya landstingen om en tillgång eller förbindelse
bör föras över enligt den nya indelningen eller om det finns särskilda
skäl till reglering. Regleringen fastställs av regeringen, när beslutet
om indelningsändringen meddelas. Om landstingen är ense om
regleringen, bör denna fastställas.
Kommittén ska därför analysera behoven av och i förekommande fall föreslå en ekonomisk reglering mellan landsting som
berörs av indelningsändringen.
Kommunalekonomisk utjämning
Systemet för kommunalekonomisk utjämning har som syfte att på
nationell nivå skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla
kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Systemet regleras i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning. Vid en landstingssammanläggning
påverkas det kommunala utjämningssystemet. En anpassning av

295

Bilaga 1

SOU 2018:10

systemet till de nya förhållandena måste därför ske när en indelningsförändring beslutas.
Utjämningskommittén.08, som senast utredde utjämningssystemet, föreslog i sitt betänkande Likvärdiga förutsättningar – Översyn
av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) att om en kommun som bildas genom sammanläggning får lägre bidrag till följd av
sammanläggningen vid beräkning av den nya kommunens bidrag och
avgifter, ska vissa beräkningsmodeller baseras på den indelning som
gällde före sammanläggningen under fyra år fr.o.m. det år indelningsändringen trädde i kraft. Kommittén gjorde bedömningen att
en liknande kompensation för landstingen vore rimlig men lämnade
dock inga förslag i denna del. Utredningens förslag gällande kommunerna genomfördes genom en lagändring som trädde i kraft den
1 januari 2014 (prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU3, rskr. 2013/14:69).
Kommittén ska därför
• analysera och vid behov lämna förslag på författningsändringar
som innebär att landsting, på motsvarande sätt som kommuner,
kan kompenseras vid sammanläggning, och
• analysera och redovisa hur systemet för kommunalekonomisk
utjämning i övrigt påverkas av en ändrad landstingsindelning.
Konsekvensändringar i vallagen
Vid val till riksdagen är landet indelat i 29 valkretsar. Valkretsarnas
indelning framgår av vallagen och sammanfaller till stor del med länen.
Stockholms, Skåne och Västra Götalands län är dock indelade i
flera valkretsar. Som en konsekvens av en ny länsindelning behöver
regleringen i vallagen om valkretsarna till riksdagsvalet ändras.
Kommittén ska utifrån förslaget till den nya länsindelningen
• lämna förslag på nödvändiga ändringar i vallagen, och
• redogöra för de konsekvenser som uppkommer för de nya länsstyrelserna i fullgörandet av sina uppgifter som regional valmyndighet och vid behov föreslå övergångsregler.
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Beteckningen landsting
Eftersom landstingen använder sig av olika beteckningar kan det i
vissa fall bli otydligt vilken organisation som avses, t.ex. när Gotlands
kommun och de landsting som har det regionala utvecklingsansvaret använder sig av beteckningen region. Detta kan skapa förvirring och innebära risk för missförstånd. Det finns därför behov
av att analysera vilken beteckning som är mest lämplig som gemensam beteckning för att få en reglering som är enhetlig och tydlig.
Det finns också behov av att på ett enhetligt sätt utforma namnen
på kommuner på regional nivå. Som huvudregel gäller att beteckningen landsting läggs till efter länsnamnet, t.ex. Södermanlands
läns landsting. Vid införandet av en eventuellt ny beteckning kan
det vara lämpligt att utforma namnen på de nya kommunerna på
regional nivå på ett annat sätt.
Kommittén ska därför
• analysera om det är lämpligt att ändra beteckningen landsting till
en annan gemensam beteckning för kommuner på regional nivå,
• utifrån den gemensamma beteckningen föreslå hur namnen på
de nya kommunerna på regional nivå ska utformas,
• lämna förslag på sådana författningsändringar som är nödvändiga
för ändring av beteckningen, och
• analysera behovet av och lämna förslag på följdändringar i lagstiftning som ändringen kan ge upphov till.
Ändringar i kommunallagen
Av 5 kap. 1 § kommunallagen framgår det minsta antalet ledamöter
som fullmäktige måste ha. En förändring av fullmäktiges storlek
måste beslutas före utgången av februari månad det år då val av fullmäktige förrättas i hela landet.
I november 2013 beslutade riksdagen (prop. 2013/14:5, bet.
2013/14:KU7, rskr. 2013/14:71) att minska det lägsta antalet fullmäktigeledamöter i de minsta kommunerna. Av propositionen framgår att regeringen inte ansåg att det fanns behov av att ändra gränserna för landstingsfullmäktiges storlek eftersom det inte fanns samma
problem när det gäller fullmäktiges storlek i landstingen jämfört
med fullmäktiges storlek i de minsta kommunerna. Mot bakgrund
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av att kommittén nu har i uppdrag att föreslå en ny indelning av
landstingen finns det skäl att analysera på vilket sätt den påverkar
antalet förtroendevalda i landstingsfullmäktige och om det finns behov av att ändra gränserna för landstingsfullmäktiges storlek.
Kommittén ska därför analysera behovet av att förändra fullmäktiges storlek och vid behov föreslå författningsändringar.
Regionalt utvecklingsansvar
Allt fler landsting omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län. Både Ansvarskommittén och Utredningen om den statliga
regionala förvaltningen föreslog att landstingen skulle överta det
regionala utvecklingsansvaret. Genom att ge landstingen detta ansvar
uppnås en tydligare och enhetlig organisation för dessa frågor. Det
finns därför skäl att ta fram förslag som innebär att landstingen
tilldelas ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna enligt lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Kommittén ska därför
• föreslå hur det regionala utvecklingsansvaret ska tilldelas landstingen och när detta bör ske,
• analysera om detta i vissa fall inte är lämpligt och då föreslå en
annan ordning, samt
• utreda vilka förvaltningsutgifter detta innebär för landstingen
samt lämna förslag på finansiering.
Länsstyrelsernas organisation
I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har
särskilda förvaltningsuppgifter. Samtliga länsstyrelser har i grunden
samma uppdrag men som redogjorts för ovan har vissa verksamheter
koncentrerats till färre länsstyrelser för att uppnå en effektivare, mer
likvärdig och mer rättssäker hantering. Flera av länsstyrelsernas
uppgifter underlättas av myndigheternas regionala närvaro. Länsstyrelsernas verksamhet finansieras genom olika anslag, varav omkring hälften av förvaltningsanslaget. En stor del av verksamheten
finansieras av inomstatliga bidrag. En förändrad länsindelning med-
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för behov av att även ändra länsstyrelsernas organisation. En förändrad länsstyrelseorganisation bör utformas utifrån medborgarnas
behov och det förvaltningspolitiska målet om en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, med en väl
utvecklad och likvärdig kvalitet, service och tillgänglighet och så att
övriga berörda nationella riksdagsbundna mål kan uppnås.
Kommittén ska mot denna bakgrund
• analysera behovet för varje ny länsstyrelse av andra verksamhetsorter än residensstaden,
• analysera eventuella åtgärder som kan vidtas för att höja länsstyrelsernas effektivitet,
• beräkna resursbehovet för den nya länsstyrelseorganisationen
inom den ekonomiska ram som finns för dagens länsstyrelseverksamhet,
• analysera om den nya indelningen motiverar en ändrad koncentration av de verksamheter som i dag är koncentrerade till
vissa länsstyrelser och om lämpligt föreslå förändringar, samt
• analysera behov av följdändringar i andra lagar och förordningar
och, om ett sådant behov finns, föreslå författningsändringar.
Andra statliga myndigheters regionala indelning
För vissa nationella myndigheter är den geografiska organisationen
helt eller delvis reglerad av riksdag och regering. Flertalet myndigheter bestämmer dock själva sin regionala indelning. Utredningen
om den statliga regionala förvaltningen belyste svårigheter som kan
uppstå i samordningen av de statliga myndigheternas verksamhet
genom olika geografiska avgränsningar. En samverkande statsförvaltning är en viktig utgångspunkt för regeringens förvaltningspolitik.
Hur centrala statliga myndigheter organiserar sin lokala närvaro och
service är av stor vikt för den regionala utvecklingen, medborgarnas
tillgång till statlig service och tillgången till kvalificerade arbetstillfällen i alla delar av landet. Länsstyrelsernas möjligheter att som
statens regionala företrädare samordna statens agerande på regional
nivå påverkas dock främst av respektive myndighets regionala struktur. En väl fungerande samordning inom den statliga förvaltningen
underlättar arbetet med att, i samklang med andra samhällsmål, nå
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de nationella miljömålen. Även kommunernas samverkan med statliga myndigheter kan försvåras av att regionala strukturer inte är
samordnade.
Kommittén ska med utgångspunkt i tidigare gjorda analyser av
frågan och med beaktande av befintliga regionala indelningar vid
olika myndigheter
• analysera behovet av en samordnad regionindelning avseende
vissa statliga myndigheter, och
• om ett sådant behov finns, identifiera de statliga myndigheter för
vilka en geografisk samordning kan vara relevant för både staten
som helhet och för kommunsektorn.
Konsekvensbeskrivningar
Kommittén ska, utöver att redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474), särskilt beräkna och
redovisa förslagens samhällsekonomiska konsekvenser. Om något
förslag innebär kostnadsökningar eller intäktsminskningar för det
offentliga ska kommittén föreslå en finansiering. För samtliga förslag som kommittén lämnar ska den göra en analys av hur de samhällsekonomiska kostnaderna för högre krav, ökad administrativ
belastning och ändrade kostnader för företag, statliga myndigheter,
kommuner, landsting och domstolar förhåller sig till den effekt
som förväntas uppnås.
Kommittén ska belysa förslagens effekter på utvecklingen av
företagandet, nyetableringen och konkurrensen. Om förslagen innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen, ska kommittén
utforma förslagen så att de inte går utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till deras ändamål.
Kommittén ska också analysera vilka konsekvenser förslagen får
för kvinnor och män samt förslagens effekter för jämställdheten.
Konsekvenserna ska anges enligt 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. I samband
med konsekvensutredningen ska kommittén inhämta synpunkter
från Tillväxtverket.
Kommittén ska även redovisa de personella konsekvenserna vid
statliga myndigheter av sina förslag samt belysa förslagens effekter
på förutsättningarna att nå de nationella klimat- och miljömålen.
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Uppdragets genomförande och redovisning
Uppdraget ska planeras och bedrivas så att hänsyn tas till den takt i
vilken eventuella ändringar i läns- och landstingsindelningen kan
komma att ske.
Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller
flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019,
ska kommittén genomföra den utredning som krävs enligt indelningslagen och senast den 30 juni 2016 lämna ett delbetänkande
med förslag om ny indelning i dessa delar. Betänkandet ska även
omfatta förslag på eventuell ekonomisk reglering och nödvändiga
författningsändringar. Kommittén ska därutöver redovisa de överväganden i övrigt som ligger till grund för kommitténs förslag.
Det är av särskild vikt att kommittén för dialog med och kontinuerligt inhämtar synpunkter från berörda landsting, kommuner,
kommunala samverkansorgan, länsstyrelser, andra berörda statliga
myndigheter samt SKL. Kommittén ska även följa arbetet i och
inhämta synpunkter från de utredningar som berör uppdraget.
Kommittén ska hålla berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer informerade samt ge dem tillfälle att framföra
synpunkter.
Kommittén ska löpande informera regeringen (Finansdepartementet) om uppdragets genomförande.
Kommittén ska senast den 29 februari 2016 till regeringen lämna
en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen
med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget.
Kommittén ska lämna en motsvarande delredovisning senast den
31 januari 2017.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.
(Finansdepartementet)
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Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén (Fi 2015:09)
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 2 juli 2015 att ge en kommitté i uppdrag
att bl.a. föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att
Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting (dir. 2015:77).
Kommittén har antagit namnet Indelningskommittén (Fi 2015:09).
Regeringen beslutar nu att detta uppdrag och tillhörande deluppdrag
ska utgå. Kommittén ska inte heller utreda länsstyrelsernas organisation eller lämna förslag till hur det regionala utvecklingsansvaret
ska tilldelas landstingen. Kommittén behåller dock uppdragen i fråga
om beteckningen för kommuner på regional nivå och statliga myndigheters regionala indelning. När det gäller det regionala utvecklingsansvaret behåller kommittén uppdraget rörande finansiering av
förvaltningsutgifter.
Kommitténs uppdrag i fråga om statliga myndigheters regionala
indelning förtydligas. Kommittén ska föreslå en samordnad regional
indelning för de statliga myndigheter för vilka en geografisk samordning är relevant för staten som helhet samt för kommuner och
landsting. Vidare får kommittén i uppdrag att föreslå en reglering i
lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och
landsting (indelningslagen) om vilken hänsyn som ska tas till berörda
landstings och kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen. Kommittén får också i uppdrag att
kartlägga landstingens samverkan och redogöra för hur landstingen
ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkan.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i sin helhet slutredovisas senast den 28 februari 2018.
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Bakgrund
De ursprungliga direktiven
Enligt de ursprungliga direktiven ska kommittén föreslå en ny länsoch landstingsindelning. I uppdraget ingår även att föreslå en ändrad
beteckning för kommuner på regional nivå, om det bedöms lämpligt.
Kommittén ska vidare föreslå hur landstingen ska tilldelas det regionala utvecklingsansvaret, utreda vilka förvaltningsutgifter detta innebär och lämna förslag på finansiering.
I det ursprungliga uppdraget ingår även att analysera om den
nya länsindelningen motiverar en ändrad fördelning av de verksamheter som i dag är koncentrerade till vissa länsstyrelser och, om lämpligt, föreslå förändringar och analysera vilka eventuella åtgärder som
kan vidtas för att höja effektiviteten i länsstyrelsernas verksamhet.
Kommittén ska vidare beräkna resursbehovet för den nya länsstyrelseorganisationen inom den ekonomiska ram som finns för dagens
länsstyrelseverksamhet. Kommittén ska också analysera behovet av
andra verksamhetsorter än residensstaden för varje ny länsstyrelse.
Kommittén ska vidare enligt de ursprungliga direktiven analysera
behovet av en samordnad regionindelning avseende vissa statliga
myndigheter, och, om ett sådant behov finns, identifiera de statliga
myndigheter för vilka en geografisk samordning kan vara relevant
för staten som helhet samt för kommuner och landsting.
Kommittén ska enligt de ursprungliga direktiven slutredovisa sitt
uppdrag senast den 31 augusti 2017.
Kommitténs delbetänkande
I juni 2016 lämnade kommittén delbetänkandet Regional indelning
– tre nya län (SOU 2016:48), i vilket det föreslogs att tre nya län
skulle bildas fr.o.m. 2018 och att motsvarande landsting skulle bildas
fr.o.m. 2019. Delbetänkandet har remitterats till ett stort antal remissinstanser. Regeringen avser dock inte fortsätta bereda förslagen
i delbetänkandet.
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Andra statliga myndigheters regionala indelning
Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till
Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete (prop. 2009/10:175,
bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315).
En samverkande statsförvaltning är en viktig utgångspunkt för
regeringens förvaltningspolitik. Hur centrala statliga myndigheter
organiserar sin regionala och lokala närvaro samt sin service är av
stor vikt för den regionala utvecklingen, medborgarnas tillgång till
statlig service och tillgången till kvalificerade arbetstillfällen i alla
delar av landet. Utredningen om den statliga regionala förvaltningen lyfte i sitt betänkande fram svårigheter i samordningen av de statliga myndigheternas verksamhet som kan uppstå genom olika geografiska avgränsningar (SOU 2012:81).
Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta
sektorsövergripande och inom sina ansvarsområden samordna olika
samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. För vissa frågor
är det särskilt önskvärt med en statlig samordning på regional nivå,
där länsstyrelserna har en viktig roll. Därtill kommer att länsstyrelsernas breda verksamhet kräver en omfattande samverkan och samordning med andra statliga myndigheter. Länsstyrelserna är de enda
statliga myndigheter som har territoriet som organisatorisk utgångspunkt. I övrigt skiljer sig den geografiska indelningen åt mellan de
statliga myndigheterna. Länsstyrelsernas verksamhet utgår till stor
del från en god regional och lokal kännedom. I syfte att åstadkomma
en högre effektivitet, en mer rationell resursanvändning och en ökad
rättssäkerhet bedriver länsstyrelserna också en utbredd samordning
sinsemellan. Närliggande länsstyrelser kan även samverka vid hantering av ärenden.
Mot bakgrund av de krav som det förvaltningspolitiska målet
ställer, och samhällsutvecklingen i stort, finns det skäl att se över
statsförvaltningen på regional nivå, även utan en ändrad läns- och
landstingsindelning.
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Landstingens samverkan
Förekomsten av samverkan mellan landstingen kommer troligen att
öka framöver, företrädesvis inom ramen för befintliga samarbetsformer, t.ex. mellan enskilda landsting och i de sex sjukvårdsregionerna. Landstingens samverkansbehov varierar mellan olika
ansvarsområden. Behovet av samverkan inom sjukvården, kollektivtrafiken, regional utveckling och kulturområdet skiljer sig sannolikt
åt. Flera utredningar har också föreslagit en stärkt samverkan inom
sjukvården (SOU 2015:98, SOU 2016:2 och SOU 2017:48). Förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Samverkan är viktig och nödvändig för att landstingen ska klara
av sina uppgifter och upprätthålla en god service. Ett flertal utredningar och forskare har dock identifierat risker med en ökad samverkan, främst kopplade till ansvarsutkrävande, transparens och
vissa effekter i form av ökad administration och kostnader (se t.ex.
SOU 2012:30). I delbetänkandet Regional indelning – tre nya län
anges att ett grundläggande krav på ett demokratiskt styrelseskick
är att det ska vara överskådligt så att medborgarna har möjlighet att
förstå var beslut fattas, samt att det ska vara möjlighet att påverka
processen och att utkräva ansvar av de valda representanterna. Ett
svårbegripligt system kan försvaga legitimiteten för den regionala
demokratin. Flera instanser har i sina remissvar, när det gäller huvudmannaskapet för det regionala utvecklingsansvaret, anfört att demokratin förstärks när uppgifter läggs på ett direktvalt organ. Det
finns således skäl att särskilt beakta dessa aspekter vid den fortsatta
utvecklingen av samverkan mellan landstingen.
Landstingens, kommunernas och befolkningens inställning
vid ändringar i landstingsindelningen
Riksdagens tillkännagivande
Riksdagen har i ett tillkännagivande i samband med behandlingen av
propositionen Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommunoch landstingsindelning (prop. 2015/16:121) anfört att regeringen
bör återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser av innebörden att befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas vid
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ändringar i landstingsindelningen (bet. 2015/16:KU25 punkt 2,
rskr. 2015/16:291).
Regleringen i indelningslagen
I indelningslagen regleras förutsättningarna för ändringar i rikets
indelning i kommuner och landsting. Vid prövning av en ändring i
kommunindelningen ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får
beslut om ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl.
Särskild hänsyn ska också tas till befolkningens önskemål och synpunkter. När det finns skäl till det ska en särskild undersökning göras
om befolkningens inställning. Undersökningen kan göras genom
omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande.
Vid indelningslagens tillkomst förutsattes att ändringar i landstingsindelningen i allmänhet skulle vara av mindre omfattning och
ske till följd av ändringar i kommunindelningen. Av dessa skäl, och då
landstingsindelningen är knuten till länsindelningen, ansågs det inte
vara nödvändigt att införa en bestämmelse om vilken hänsyn som ska
tas till de närmast berörda landstingen eller om att synnerliga skäl
ska krävas för en indelningsändring mot ett sådant landstings vilja.
Det bedömdes vidare saknas behov av en uttrycklig bestämmelse om
vilken hänsyn som ska tas till ortsbefolkningens synpunkter på en
ändring i landstingsindelning som sker som en följd av ändringen i
kommunindelningen. Att landstingets och ortsbefolkningens intressen och synpunkter alltid ska beaktas i ärenden om ändringar i landstingsindelningen ansågs däremot självklart (prop. 1978/79:157 s. 87).
Regeringen får enligt indelningslagen besluta om en ändring i
rikets indelning i landsting, om det inte finns hinder mot en motsvarande ändring i länsindelningen. Landstingsindelningen är således
avhängig länsindelningen. Bestämmelser om sambandet mellan landstingsindelningen och länsindelningen finns i 1 kap. 2 § kommunallagen (1991:900). En ändring av rikets administrativa indelning i län
förutsätter som huvudregel en ändring i landstingsindelningen.
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Tidigare utredningar om ändrad indelning i län och landsting
Frågor om förutsättningarna för en ny läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal gånger sedan indelningslagen trädde
i kraft 1979.
I Kommundemokratikommitténs betänkande Ändrad indelning?
– En översyn av reglerna för indelningsändringar (SOU 2002:33)
och i betänkandet En lag om Sveriges indelning i län och landsting
(SOU 2004:128), som lämnades av Utredningen om indelningsändringar, föreslogs att särskild hänsyn skulle tas till önskemål och
synpunkter från det eller de landsting samt den eller de kommuner
som berörs av ändringen i landstingsindelningen. Bägge utredningarna konstaterade att frågan om ändrad landstingsindelning genom
sambandet mellan läns- och landstingsindelning var mer komplex
än frågan om ändrad kommunindelning och fann att någon bestämmelse om att det krävs synnerliga skäl för ett beslut om ändring i
landstingsindelningen mot ett berört landstings vilja inte borde
införas.
Enligt Kommundemokratikommitténs mening fanns det inte några
bärande skäl för att låta bli att undersöka och beakta befolkningens
inställning vid ändringar i landstingsindelningen. Kommittén föreslog därför att en bestämmelse skulle införas i indelningslagen om
att särskild hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter. Även Utredningen om indelningsändringar ansåg att det fanns
skäl för en uttrycklig reglering. En större ändring i landstingsindelningen ansågs dock, på grund av sambandet med länsindelningen,
vara föranledd av statens önskan att ändra den administrativa indelningen. Det bedömdes i sådana fall finnas skäl att inte närmare utreda
och beakta befolkningens inställning. Utredningen föreslog därför
att det i lagtexten endast skulle anges att särskild hänsyn bör tas till
synpunkter från befolkningen.
Utredningarnas förslag har remitterats, men har inte lett till några
författningsändringar.
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Ändring av uppdraget
Uppdrag som utgår eller förändras
Uppdraget att föreslå en ny läns- och landstingsindelning utgår,
liksom de tillhörande deluppdragen. Det ingår därför t.ex. inte längre
i kommitténs uppdrag att, utifrån en ny länsindelning, analysera behovet av att förändra nuvarande koncentration av länsstyrelsernas
verksamheter. Kommittén ska inte utreda frågor om länsstyrelsernas
organisation.
Kommittén behåller uppdragen som rör beteckningen för kommuner på regional nivå.
Med hänsyn till att det regionala utvecklingsansvaret den 1 januari
2017 har förts över till ytterligare fyra landsting (prop. 2015/16:176,
bet. 2016/17:KU2, rskr. 2016/17:15) och att flera ansökningar har
kommit in till regeringen om att landstingen ska ta över detta ansvar,
bör även uppdraget att föreslå hur landstingen ska tilldelas ansvaret
utgå. Kommittén ska dock alltjämt lämna förslag till hur förvaltningsuppgifter kopplade till det regionala utvecklingsansvaret ska
finansieras.
Kommitténs uppdrag i fråga om statliga myndigheters regionala
indelning förtydligas. Förslaget ska vara utformat utifrån det förvaltningspolitiska målet. Kommitténs förslag ska också ta sin utgångspunkt i behovet av samordnings- och planeringskapacitet på regional
nivå och ska inte förutsätta en ändrad länsindelning.
Kommittén ska mot denna bakgrund
• föreslå en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka en geografisk samordning är relevant för både
staten som helhet och för kommuner och landsting,
• analysera vilka följder en samordnad regional indelning för de
statliga myndigheterna skulle få för länsstyrelsernas uppgift att
samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser samt för behovet av samverkan mellan länsstyrelserna, och
• lämna förslag till författningsändringar.
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Landstingens samverkan
I och med att landstingens behov av samverkan ökar inom de olika
verksamheterna finns behov av att följa hur landstingens samverkan
sinsemellan och med kommunerna utvecklas, bl.a. avseende frågor
om organisering, administrativa bördor och demokratiska aspekter,
som t.ex. ansvarsutkrävande och transparens. Det kan dessutom
finnas skäl att överväga att t.ex. införa krav på information till medborgarna om landstingets samverkan eller göra analyser av representativitet, insyn och effektivitet i beslutsfattandet.
Kommittén ska mot denna bakgrund
• översiktligt kartlägga landstingens nuvarande samverkan inom
deras olika verksamhetsområden,
• redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen
av samverkan, och
• föreslå hur staten på en översiktlig nivå skulle kunna följa utvecklingen av landstingens samverkan.
Landstingens, kommunernas och befolkningens inställning
vid ändringar i landstingsindelningen
Under de senaste åren har frågan om en ändrad läns- och landstingsindelning utretts ett flertal gånger. Större förändringar i landstingsindelningen påverkar människors vardag och det kan få stor betydelse för dem vilket landsting de tillhör. Dessutom påverkas den
regionala demokratin och den regionala representationen. Det kan
därför finnas skäl att i indelningslagen införa krav på att hänsyn ska
tas till befolkningens önskemål och synpunkter vid ändringar i
landstingsindelningen. Det finns i detta sammanhang också skäl att
överväga om bestämmelser om vilken hänsyn som ska tas till de
landsting och de kommuner som berörs av en ändring i landstingsindelningen samtidigt bör införas i indelningslagen.
Som ovan nämnts är landstingsindelningen kopplad till länsindelningen. Frågan om ändringar i landstingsindelningen är därför mer
komplex och omfattande än en ändrad kommunindelning. Kommittén bör därför överväga om en reglering om inhämtande och beaktande av landstingens, kommunernas och befolkningens inställning
vid ändringar i landstingsindelningen bör utformas på samma sätt

310

SOU 2018:10

Bilaga 2

som den reglering som i dag gäller för ändringar i kommunindelningen eller anpassas utifrån dessa ärendens särskilda beskaffenhet.
Kommittén ska mot denna bakgrund
• analysera för- och nackdelar med att i indelningslagen införa
bestämmelser om landstingens, kommunernas och befolkningens
synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen,
• analysera för- och nackdelar med att reglera när och hur befolkningens önskemål och synpunkter ska inhämtas, och
• lämna förslag till författningsändringar.
Samråd och redovisning av uppdraget
För kommitténs återstående och tillkommande uppdrag ska, i stället
för vad som angavs i de ursprungliga direktiven, följande gälla när
det gäller samråd och redovisning.
Vid förslag som rör de statliga myndigheterna ska kommittén
redovisa de ekonomiska och personella konsekvenserna. Det är av
särskild vikt att kommittén inhämtar synpunkter från och för en
dialog med kommuner och landsting samt Sveriges Kommuner och
Landsting, kommunala samverkansorgan och berörda statliga myndigheter. Kommittén ska bedriva sitt arbete i dialog med länsstyrelserna.
Kommittén ska löpande informera regeringen (Finansdepartementet) om uppdragets genomförande.
Enligt de ursprungliga direktiven skulle kommittén slutredovisa
sitt uppdrag senast den 31 augusti 2017. Utredningstiden förlängs och
uppdraget ska i stället i sin helhet slutredovisas senast den 28 februari
2018.
(Finansdepartementet)
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Myndigheter som föreslås ha
samordnad geografisk indelning

I denna bilaga redogör vi för varje föreslagen myndighets uppdrag,
regionala organisation samt regionala samverkan. Den enkät som vi
har genomfört och som vi hänvisar till nedan redovisas i avsnitt 3.2.4.

Försvarsmakten
Uppgifter och regional organisation
Försvarsmakten ska enligt sin instruktion upprätthålla och utveckla
ett militärt försvar som ytterst kan möta ett väpnat angrepp.
Försvarsmaktens organisation är förhållandevis detaljerat reglerad i
bilaga till myndighetens instruktion. Försvarsmakten bestämmer
dock själv enligt instruktionen vilka organisationsenheter som ska
samverka med länsstyrelser, kommuner, landsting och andra samhällsorgan för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar, dels en samordnad användning
av militära och civila resurser.
Sverige är sedan 1 januari 2013 indelat i fyra militärregioner: nord,
mitt, väst och syd (se nedan). Varje region har en stab. Militärregionstaber inrättades med syfte att öka Försvarsmaktens operativa förmåga och stärka samverkan mellan totalförsvarets civila och
militära delar. De regionala staberna svarar för ledning av bevakningsoch skyddsuppgifter, de ska leda civil-militär samverkan samt svara
för stöd till samhället. I uppgifternas lösande kan de då föra befälet
över såväl krigs- som hemvärnsförband. De regionala cheferna med
stab ska stödja samhällets krisberedskap såväl vid händelser i fred,
vid kris och vid krig.
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Den regionala stabens personal håller kontinuerlig kontakt med
myndigheter som exempelvis länsstyrelserna inom regionen. Staben
leder insatser vid till exempel större olyckor eller i krig. Vid nationella
krissituationer är det de regionala stabernas ansvar att samordna den
militära insatsen med andra myndigheters räddningsarbete. Det kan
behövas när hjälpinsatser görs från flera håll samtidigt som vid bränder
eller översvämningar. Då fungerar de regionala staberna som kontaktpunkter mellan exempelvis Försvarsmakten, Polisen, Sjöfartsverket, kommuner och landsting.
Tabell 1
Militärregion
Nord
Mitt
Väst
Syd

Försvarsmaktens regionala indelning
Omfattar följande län
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland
Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland, Västmanland, Dalarna,
Gävleborg
Västra Götaland, Halland, Värmland, Örebro
Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar
och Östergötland

Regional samverkan
Det som nu föranleder flera myndigheter att öka samverkan med
Försvarsmakten är den politiska styrningen om mer konkret återupptagande av totalförsvarsplanering och återuppbyggande av det
civila försvaret. Enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och
höjd beredskap ska varje myndighet i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. Därutöver är ytterligare ett stort antal myndigheter
bevakningsansvariga enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
Försvarsmaktens regionala staber samverkar med civila aktörer
på regional nivå, däribland flera myndigheter. Särskilt viktiga är
länsstyrelserna, polisen och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, men även andra myndigheter som t.ex. Trafikverket har
viktiga uppgifter på det här området. Landstingen och hälso- och
sjukvården har viktiga uppgifter inom ramen för totalförsvaret.
Detsamma gäller den kommunala räddningstjänsten.
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Polismyndigheten
Uppgifter och regional organisation
Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och
utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.
Sedan den 1 januari 2015 är Polismyndigheten organiserad som
en myndighet, indelad i sju polisregioner, åtta nationella avdelningar samt ett kansli. Att myndigheten ska delas in i regioner framgår av
förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten.
De sju polisregionerna har helhetsansvar för polisverksamheten
inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat
utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service
(t.ex. passervice och tillstånd). Arbetet i regionen leds av en regionpolischef. Regionerna är i sin tur underindelade i polisområden
(27 stycken) och därefter lokalpolisområden (95 stycken).
Tabell 2
Region
Nord
Mitt
Bergslagen
Stockholm
Öst
Väst
Syd

Polismyndighetens regionala indelning
Omfattar följande län
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Gävleborg, Västmanland, Uppsala
Dalarna, Värmland, Örebro
Stockholm, Gotland
Jönköping, Södermanland, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Regional samverkan
I den tidigare nämnda enkäten hamnar Polismyndigheten bland de
fem mest relevanta myndigheterna för samordnad regional indelning,
både i svar från länsstyrelser och från landsting och kommunala
samverkansorgan. Polisen har en utbredd regional samverkan, med
såväl kommuner och landsting som med staten regionalt.
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Samverkan med länsstyrelserna sker framför allt inom ramen för
krisberedskap. Polismyndigheten är en av de bevakningsansvariga
myndigheter som finns uppräknade i bilaga till krisberedskapsförordningen1 med särskilt ansvar inom utpekade samverkansområden.
Polisen är vidare samordnare av regeringsuppdraget mot organiserad brottslighet som omfattar totalt tolv myndigheter. Uppdraget
bedrivs regionalt i en geografi som motsvarar polisens regioner.
Polismyndigheten har också vissa uppgifter kopplade till frågor
om migration. Det är i regionerna som funktionsansvaret för dessa
uppgifter finns.2
Utöver länsstyrelserna samverkar polisen regionalt i det dagliga
arbetet framför allt med Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten och
Kriminalvården.

Åklagarmyndigheten
Uppgifter och regional organisation
Åklagarmyndigheten ansvarar för den allmänna åklagarverksamheten
med undantag för den åklagarverksamhet som Ekobrottsmyndigheten ska bedriva.
Den operativa åklagarverksamheten utövas i sju geografiska
åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. Åklagarområdena
består av landets 32 allmänna kammare, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län. I Stockholm och Malmö finns
flera åklagarkammare.
Åklagarmyndigheten fick sin nuvarande regionala indelning
år 2014, en följd av att polisen organiserades om. Åklagarmyndigheten ville skapa en tydligare samverkansyta mot polisen och valde
därför samma regionala indelning, även om motsvarigheten till polisens regioner benämns åklagarområden. Indelningen för åklagarkammare stämmer ungefär mot polisens polisområden.

1
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap.
2
SOU 2017:12, s. 179.
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Tabell 3
Åklagarområde
Nord
Mitt
Bergslagen
Stockholm
Öst
Väst
Syd

Bilaga 3

Åklagarmyndighetens regionala organisation
Omfattar följande län
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Gävleborg, Västmanland, Uppsala
Dalarna, Värmland, Örebro
Stockholm, Gotland
Jönköping, Södermanland, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Regional samverkan
Åklagarmyndigheten samverkar mycket regionalt med polisen. Att
myndigheterna parallellt omorganiserat sig i en kongruent indelning
har enligt Åklagarmyndigheten fallit väl ut. Samverkan mellan chefer
i polisregioner och Åklagarmyndighetens områdeschefer har utvecklats. Områdescheferna i Åklagarmyndigheten sitter på ett betydande
regionalt mandat och har resurser för detta, vilket även polisens
regionchefer gör.
Åklagarmyndigheten ingår också i regeringens myndighetsgemensamma uppdrag kring organiserad brottslighet, där tolv myndigheter
samverkar i en geografi motsvarande polisregionerna. Lokalt samverkar Åklagarmyndigheten också med socialtjänsten i landets kommuner.
Utöver Polismyndigheten har Åklagarmyndigheten viss samverkan regionalt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, bland
annat kring bidragsbrott. I vissa enskilda ärenden arbetar Åklagarmyndigheten gemensamt med Ekobrottsmyndigheten, men regionalt
är verksamheterna mer parallella än gemensamma. Frivårdsdelen inom
Kriminalvården har viss, men ingen avgörande regional relevans för
Åklagarmyndigheten.
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Trafikverket
Uppgifter och regional organisation
Trafikverkets uppdrag är att bland annat att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart
och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.
Av förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
framgår att myndigheten ska ha en regional organisation och får ha
det antal regioner som verket bestämmer. En region ska omfatta ett
eller flera län. Trafikverket är indelat i sex regioner.
Trafikverket är vidare organisatoriskt indelat i sju centrala funktioner och i fem verksamhetsområden: planering, trafikledning,
underhåll, investering och stora projekt. På regional nivå finns också
beredskapsplanering och kriskoordinering.
Tabell 4
Region
Nord
Mitt
Stockholm
Öst
Väst
Syd

Trafikverkets regionala organisation
Omfattar följande län
Norrbotten, Västerbotten
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland
Stockholm, Gotland
Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland
Halland, Värmland, Västra Götaland
Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Regional samverkan
Av svaren på vår enkät framgår att Trafikverket är den myndighet
som både länsstyrelser, landsting och regionförbund pekar ut som
mest relevant när det gäller samverkan och samordnad statlig indelning.
Vid planering av statlig infrastruktur ger regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram en nationell plan för transportsystemet. De
regionalt utvecklingsansvariga i länen, i de flesta fall landsting och
kommunala samverkansorgan, tar fram regionala transportplaner.
Trafikverket ska enligt sin instruktion ta fram underlag och bidra med
kunskaper vid framtagandet av de regionala planerna. Trafikverket
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är också en viktig aktör i förhållande till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, i regel landsting eller kommunalförbund.
Trafikverket möter därutöver både kommuner och länsstyrelser
inom ramen för deras uppgifter inom plan- och bygglagen samt
miljöbalken, där Trafikverket ska tillhandahålla underlag.
I vardagen är Länsstyrelsen den myndighet Trafikverket samverkar mest med, framför allt när det gäller länsstyrelsernas uppgifter
inom miljö- och naturvård, men också när det gäller kommunala
översiktsplaner och detaljplaner. Vid särskilda händelser är också
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen viktiga samverkansmyndigheter för Trafikverket. Trafikverket är också en viktig myndighet
inom ramen för krisberedskap enligt krisberedskapsförordningen3
och för totalförsvaret. Av instruktionen framgår att myndigheten,
för att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten, ska samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter, däribland länsstyrelserna.

Arbetsförmedlingen
Uppgifter och regional organisation
Arbetsförmedlingen ansvarar bland annat för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.
Av instruktionen framgår att arbetssökande och arbetsgivare ska
ha tillgång till en likvärdig service i hela landet. Däremot finns det
ingen direkt styrning av hur detta ska uppnås. Av instruktionen
framgår att Arbetsförmedlingen själv bestämmer sin organisation.
Arbetsförmedlingens har sedan den 1 september 2014 tre regioner: Syd, Mitt och Nord. Regionerna rymmer tillsammans tio geografiska marknadsområden (MO). I varje MO finns det sedan ett
större antal lokala arbetsförmedlingskontor. Det finns i dag cirka
250 arbetsförmedlingskontor över hela landet.

3
Polismyndigheten är en av de myndigheter som finns uppräknade i bilaga till krisberedskapsförordningen med särskilt ansvar inom utpekade samverkansområden.
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Tabell 5

Arbetsförmedlingens regionala indelning

Region och marknadsområde

Omfattar följande län

Region Nord
Norra Norrland
Södra Norrland

Norrbotten, Västerbotten
Jämtland, Västernorrland, Gävleborg

Region Mitt
Stockholm Gotland
Norra Mälardalen
Västra Svealand
Södra Mälardalen Östergötland

Stockholm, Gotland
Uppland, Västmanland
Dalarna, Värmland, Örebro
Södermanland, Östergötland

Region Syd
Nordvästra Götaland
Göteborg och Halland
Småland Blekinge
Skåne

Delar av Västra Götaland
Halland och delar av Västra Götaland
Blekinge, Jönköping, Kronoberg
Skåne

Regional samverkan
Arbetsförmedlingen har en utbredd samverkan med såväl flera andra
statliga myndigheter som t.ex. Försäkringskassan, Kriminalvården
och Migrationsverket, som den kommunala sektorn på regional
och lokal nivå. Det gäller bland annat inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och det så kallade etableringsuppdraget.
Vidare kan nämnas att Arbetsförmedlingen ingår i de regionala
stukturfondspartnerskapen som ska göra prioriteringar mellan
projektansökningar ur strukturfonderna. Myndigheten medverkar i
och driver flera projekt med medel från Europeiska socialfonden.
Arbetsförmedlingen är i regel också en av aktörerna som ingår i de
regionala kompetensplattformar som i dag finns ute i länen, vilka
har till uppgift att samla branschorganisationer, utbildningsaktörer
samt offentliga och privata aktörer i kompetensförsörjningsfrågor.
Av svaren på vår enkät framgår tydligt att Arbetsförmedlingen är
en av de myndigheter som anses vara mest relevant för samordnad
regional indelning. Den bilden får stöd i de intervjuer vi genomfört
med såväl myndigheter som kommunala företrädare.
När det gäller andra statliga regionalt organiserade myndigheter
utöver länsstyrelserna, betonar Arbetsförmedlingen samverkan med
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Försäkringskassan och Kriminalvården såväl nationellt som regionalt och lokalt. Arbetsförmedlingen har också viss regional samverkan med Migrationsverket.
Bland annat genom medverkan i de regionala strukturfondspartnerskapen samverkar Arbetsförmedlingen med Svenska ESFrådet och med Tillväxtverket. I regel är det marknadsområdeschefer
eller biträdande sådana som sitter i partnerskapen.
Arbetsförmedlingen har även betydelse ur civil- och totalförsvarshänseende och har därigenom beröringspunkter med Försvarsmakten. Myndigheten samverkar också regionalt med bland annat
Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten
inom ramen för regeringsuppdraget om myndighetsövergripande
satsning mot organiserad brottslighet.

Kriminalvården
Uppdrag och regional organisation
Kriminalvården har ansvar för häkten, fängelser och frivård. I Kriminalvårdens uppdrag ingår också att transportera klienter mellan
domstol, häkte och anstalt, men myndigheten utför även transporter
för Polismyndighetens och Migrationsverkets räkning.
Kriminalvården har två olika regionala indelningar för sin verksamhet. En indelning för frivårdskontor, anstalter och häkten och
en regional indelning för transporttjänsten.
Den regionala indelningen för frivårdskontor, anstalter och häkten
utgörs av sex regioner, som är geografiskt indelade enligt nedanstående tabell.
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Tabell 6
Region
Nord
Mitt
Stockholm
Öst
Väst
Syd

Kriminalvårdens regionala organisation för frivårdskontor,
anstalter och häkten
Omfattar följande län
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg
Södermanland, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro
Stockholm
Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Skåne

Regional samverkan
Myndigheten samverkar regionalt med övriga myndigheter i rättskedjan, främst Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och domstolarna. Kriminalvården samverkar också regionalt med kommuner,
landsting och Arbetsförmedlingen när det gäller social omsorg,
vård, behandling och andra insatser. Kriminalvården ingår på regional nivå även i myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.

Migrationsverket
Uppgifter och regional organisation
Migrationsverkets huvudsakliga uppdrag är att pröva ansökningar
från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka
skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.
Migrationsverkets organisation består sedan 1 januari 2015 av en
operativ verksamhet indelad i sex regioner, en kvalitetsavdelning,
ett huvudkontor samt ett antal fristående funktioner. Inom varje
region finns enheter som tar emot asylsökande och prövar olika
typer av ansökningar om uppehållstillstånd.
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Nord
Mitt
Stockholm
Öst
Väst
Syd

Bilaga 3

Migrationsverkets regionala indelning
Omfattar följande län
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Dalarna Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro
Stockholm, Gotland
Jönköping, Södermanland, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Regional samverkan
Av svaren på vår enkät framgår att Migrationsverket är en av de
myndigheter som nämns oftast. För landsting och regionförbund
hamnar den på sjunde plats bland de som nämns flest gånger. Bland
länsstyrelserna är det den myndighet som tillsammans med Trafikverket nämns av flest.
Regional samverkan är viktig för myndigheten. Migrationsverket
är en av flera myndigheter som arbetar för att människor som fått
uppehållstillstånd kan etablera sig i det svenska samhället. Ansvaret
delas mellan kommuner, landsting och flera olika myndigheter,
främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Länsstyrelserna.
Det har tidigare funnits ett behov av samverkan med Arbetsförmedlingen i frågor om bosättning för nyanlända enligt Bosättningslagen (2016:38), men från och med 2017 har ansvaret helt gått
över till Migrationsverket.
De myndigheter som Migrationsverket själv bedömer att de
huvudsakligen samverkar med regionalt är Polismyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. När det gäller samverkan med
landstingen handlar det främst om ersättningar och hälsoundersökningar, även om Migrationsverket totalt sett inte samverkar så mycket
med landstingen. Däremot har myndigheten mycket samverkan
med kommunerna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
länsstyrelserna.
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Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-rådet)
Uppgifter och regional organisation
Svenska ESF-rådet har bland annat till uppgift att i Sverige förvalta
Europeiska socialfonden. Europeiska socialfonden är en av EU:s
strukturfonder, vilka utgör en viktig del av sammanhållningspolitiken som syftar till att minska regionala skillnader och ekonomisk
ojämlikhet mellan människor inom EU.
Enligt förordningen (2007:907) med instruktion för Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige ska det inom ESF-rådet, för handläggning på regional nivå av ärenden som avser det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2014–2020, finnas regionala
enheter på åtta angivna orter. Regionkontoren ansvarar för varsitt
av åtta svenska geografiska strukturfondsområden. De regionala
enheterna ansvarar bland annat för utlysning, beredning, beslut,
genomförande och uppföljning av projekt inom Europeiska socialfonden.
De geografiska programområdena för socialfonden följer de så
kallade NUTS 24-områdena.
Tabell 8

Strukturfondernas geografiska områden

Region
Övre Norrland
Mellersta Norrland
Norra Mellansverige
Östra Mellansverige
Stockholm
Småland och Öarna
Västsverige
Skåne och Blekinge

4

Omfattar följande län
Norrbotten, Västerbotten
Jämtland, Västernorrland
Dalarna, Gävleborg, Värmland
Södermanland, Västmanland, Uppsala, Örebro, Östergötland
Stockholm
Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg
Halland, Västra Götaland
Skåne, Blekinge

Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques.
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Regional samverkan
För varje geografiskt område finns ett regionalt strukturfondspartnerskap bestående av företrädare för bland annat kommuner
och landsting samt länsstyrelser. Genom fonderna finansierar Svenska
ESF-rådet i varje område projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka
Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka
sammanhållningen inom EU.
När det gäller andra statliga myndigheter är det Arbetsförmedlingen som för ESF-rådet är i särklass viktigast att samverka med,
därefter Försäkringskassan. Beträffande fondsamordning är Tillväxtverket viktigast (Europeiska regionalfonden), men även Jordbruksverket och länsstyrelserna (landsbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet).

Tillväxtverket
Uppgifter och regional organisation
Tillväxtverkets huvuduppgifter är att i alla delar av landet främja
hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.
Enligt förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket ska myndigheten för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen på regional nivå ha tjänstemän stationerade på
åtta angivna orter. På dessa orter har Tillväxtverket regionkontor för
bland annat hantering av EU-program, samlokaliserade med ESFrådet. Regionkontoren ansvarar för varsitt av åtta svenska geografiska
strukturfondsområden.

325

Bilaga 3

SOU 2018:10

Tabell 9

Strukturfondernas geografiska områden

Region
Övre Norrland
Mellersta Norrland
Norra Mellansverige
Östra Mellansverige
Stockholm
Småland och Öarna
Västsverige
Skåne och Blekinge

Omfattar följande län
Norrbotten, Västerbotten
Jämtland, Västernorrland
Dalarna, Gävleborg, Värmland
Södermanland, Västmanland, Uppsala, Örebro, Östergötland
Stockholm
Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg
Halland, Västra Götaland
Skåne, Blekinge

Regional samverkan
För varje geografiskt område finns ett regionalt strukturfondspartnerskap. De regionalt utvecklingsansvariga är Tillväxtverkets primära
målgrupp i länen. I vissa frågor är det dock länsstyrelsen, till exempel gällande landsbygdsprogrammet och samhällsplanering.
Tillväxtverket ska enligt sin instruktion samverka med andra
berörda nationella, regionala och lokala aktörer med uppgift att
skapa förutsättningar för hållbar näringslivsutveckling, innovationer
och internationalisering. Bland myndigheter sker mycket samverkan
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inom ramen för de
regionala strukturfondspartnerskapen. Beträffande fondsamordning
är ESF-rådet viktiga (genom Europeiska socialfonden), men även
Jordbruksverket och länsstyrelserna (landsbygdsprogrammet och havsoch fiskeriprogrammet).

Säkerhetspolisen
Uppgifter och regional organisation
Säkerhetspolisen är en svensk säkerhetstjänst med polisiära uppgifter och en av Sveriges två operativa polismyndigheter. Från och
med 1 januari 2015 är Säkerhetspolisen en egen myndighet. Säkerhetspolisens verksamhet omfattar bland annat kontraspionage,
kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd.
Myndigheten ansvarar för att skydda Sverige mot inre och yttre
samhällshotande verksamhet, bland annat genom att följa upp och
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motverka brottsaktiva aktörer och nätverk. Säkerhetspolisen arbetar
också till exempel med att stärka skyddet hos de objekt och mål
som är skyddsvärda utifrån Sveriges säkerhet.
Säkerhetspolisen har ett nationellt uppdrag och bedriver verksamhet på flera geografiska platser, dels från huvudkontoret i Stockholm,
dels vid sex regionalt placerade sektioner. Säkerhetspolisens regionala indelning motsvarar Polismyndighetens sju polisregioner, med
de regionala kontoren på de orter där Polismyndigheten har sina
regionala huvudkontor.
De regionala sektionerna arbetar på uppdrag av huvudkontoret
med bland annat underrättelseinhämtning och hotreducerande åtgärder. De genomför också säkerhetskyddsupplysning och rådgivning. Av myndighetens cirka 1 200 medarbetare arbetar cirka tio procent vid de regionala kontoren. De regionala sektionerna leds av en
sektionschef med personal- och budgetansvar samt visst delegerat
beslutsansvar.
Regional samverkan
De regionala sektionerna inom Säpo är i varierande grad verksamma inom samtliga av myndighetens ansvarsområden. De regionala
sektionerna samverkar också med flera andra regionalt organiserade
myndigheter. Utöver Polismyndigheten gäller det t.ex. Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan och Kriminalvården. Därutöver har Säpos regionala sektioner,
inom ramen för krisberedskap och civil försvarsberedskap, tämligen omfattande samverkan med Försvarsmaktens regionala staber
i de fyra militärregionerna. Säkerhetspolisen har en viktig roll i den
återupptagna totalförsvarsplaneringen och är bevakningsansvarig
myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
Säkerhetspolisen ingår även i den tidigare nämnda myndighetsgemensamma samverkan mot organiserad brottslighet. Regionalt
företräds myndigheten i denna samverkan av de regionala sektionscheferna.
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1

Författningsförslag

1.1

Förslag till
lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 och 12 §§ tryckfrihetsförordningen1 ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2017/18:49

Föreslagen lydelse

12 kap.
9§
Juryledamöter väljs av fullJuryledamöter väljs av landstingsfullmäktige i länet. Om en mäktige för kommunen på regional
kommun i länet inte tillhör ett nivå i länet. I Gotlands län är det
landsting, väljer landstingsfullmäk- kommunfullmäktige i Gotlands
tige samt kommunfullmäktige i kommun som väljer.
kommunen. I Gotlands län är det
kommunfullmäktige i Gotlands
kommun som väljer.
Ska valet utföras av mer än en valmyndighet, fördelar länsstyrelsen antalet juryledamöter inom vardera gruppen mellan valmyndigheterna med ledning av folkmängden.
När en juryledamot ska väljas, ska tingsrätten anmäla detta till
den valmyndighet som enligt första stycket ska genomföra valet.

1

Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2015:151.
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12 §
Om en juryledamot avgår eller han eller hon upphör att vara
valbar, ska valmyndigheten enligt 9 § utse en ersättare för återstoden
av valperioden. Valet ska göras inom den jurygrupp som juryledamoten tillhörde.
Valet får göras av styrelsen för
Valet får göras av landstingsstyrelsen i stället för av landstings- kommunen på regional nivå
fullmäktige. Ett sådant val gäller i stället för av fullmäktige. Ett sådock endast fram till fullmäk- dant val gäller dock endast fram
tiges nästa möte.
till fullmäktiges nästa möte.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
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1.2

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs att tilläggsbestämmelse 13.6.2 riksdagsordningen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13.6.2
En riksrevisor ska skriftligen anmäla följande förhållanden till riksdagen:
1. innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som
anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom
avtal om löne- eller pensionsförmån som utges under tid som omfattas av uppdraget i Riksrevisionen,
3. avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär,
4. inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan
av uppdraget som riksrevisor,
5. uppdrag hos en kommun
5. uppdrag hos en kommun
eller ett landsting, om uppdraget eller en region, om uppdraget
inte är av endast tillfällig karak- inte är av endast tillfällig karaktär, och
tär, och
6. andra anställningar och uppdrag eller annat ägande som kan
antas påverka uppdragets utförande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 7 § och 15 kap. 6 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
7 §2
Val av nämndeman i tingsrätt förrättas av kommunfullmäktige.
Val av nämndeman i hovrätt
Val av nämndeman i hovrätt
förrättas
av regionfullmäktige.
förrättas av landstingsfullmäktige.
I Gotlands län förrättas valet av I Gotlands län förrättas valet av
kommunfullmäktige i Gotlands kommunfullmäktige i Gotlands
kommun.
kommun.
Valet skall vara proportionellt,
Valet ska vara proportionellt,
om det begärs av minst så många om det begärs av minst så många
väljande som motsvarar det tal väljande som motsvarar det tal
man får om samtliga väljandes man får om samtliga väljandes
antal delas med det antal per- antal delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Om soner valet avser ökat med 1. Om
förfarandet vid sådant proportio- förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i nellt val finns bestämmelser i
lagen (1992:339) om proportio- lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
nellt valsätt.
Vid val av nämndemän skall
Vid val av nämndemän ska
eftersträvas att nämndemanna- eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig samman- kåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, sättning med hänsyn till ålder,
kön, etnisk bakgrund och yrke. kön, etnisk bakgrund och yrke.
Om det finns flera alternativa sätt Om det finns flera alternativa sätt
att uppnå en allsidig samman- att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas sättning, bör de personer väljas
som inte tidigare tjänstgjort som som inte tidigare tjänstgjort som
nämndemän eller som tjänst- nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.
gjort kortast tid.
2

Senaste lydelse 2006:850.
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15 kap.
6 §3
En åtgärd som avses i 1, 2
En åtgärd som avses i 1, 2
eller 3 § får beviljas endast om eller 3 § får beviljas endast om
sökanden hos rätten ställer säker- sökanden hos rätten ställer säkerhet för skada som kan tillfogas het för skada som kan tillfogas
motparten. Förmår sökanden ej motparten. Förmår sökanden ej
ställa säkerhet och har han visat ställa säkerhet och har han visat
synnerliga skäl för sitt anspråk, synnerliga skäl för sitt anspråk,
får rätten befria honom därifrån. får rätten befria honom därifrån.
Staten, kommuner, landstings- Staten, kommuner, regioner och
kommuner och kommunalför- kommunalförbund behöver ej
bund behöver ej ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
I fråga om beskaffenheten av
I fråga om beskaffenheten av
säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsök- säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prö- ningsbalken. Säkerheten ska prövas av rätten, om den ej har god- vas av rätten, om den ej har godkänts av motparten.
känts av motparten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

3

Senaste lydelse 1981:828.
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Förslag till
lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 16 § föräldrabalken4 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
16 §5
I ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon
som har fyllt 16 år ska rätten eller överförmyndaren ge denna person tillfälle att yttra sig, om det kan ske.
I ärenden om anordnande av
I ärenden om anordnande av
godmanskap enligt 4 § eller för- godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap ska rätten också in- valtarskap ska rätten också inhämta yttranden från den enskil- hämta yttranden från den enskildes make eller sambo, barn och des make eller sambo, barn och
framtidsfullmaktshavare, överför- framtidsfullmaktshavare, överförmyndaren och vårdinrättning, om myndaren och vårdinrättning, om
det inte är obehövligt. Yttranden det inte är obehövligt. Yttranden
ska också, om det behövs, in- ska också, om det behövs, inhämtas från andra närstående hämtas från andra närstående
samt från den eller de kommu- samt från den eller de kommunala nämnder som fullgör upp- nala nämnder som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och den gifter inom socialtjänsten och den
eller de nämnder som utövar eller de nämnder som utövar
landstingets ledning av omsorgs- regionens ledning av omsorgsverksamheten. Den som ansökan verksamheten. Den som ansökan
avser ska höras muntligen, om det avser ska höras muntligen, om det
kan ske utan skada för honom kan ske utan skada för honom
eller henne och det inte är uppen- eller henne och det inte är uppenbart att han eller hon inte förstår bart att han eller hon inte förstår
vad saken gäller. Rätten får dock vad saken gäller. Rätten får dock
avstå från att höra den enskilde avstå från att höra den enskilde
muntligen om han eller hon själv muntligen om han eller hon själv
4
5

Balken omtryckt 1995:974.
Senaste lydelse 2017:311.
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har gjort ansökan eller medgett har gjort ansökan eller medgett
förordnandet eller det annars förordnandet eller det annars
finns särskilda skäl.
finns särskilda skäl.
Andra stycket gäller även i ärenden hos överförmyndaren om
förordnande av god man enligt 4 § eller förvaltare.
Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga att lämna sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 4 och 5 §§ och 37 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 kap.
4 §6
Den som har valts till sådant uppdrag hos staten eller hos en
kommun med vilket följer myndighetsutövning får av rätten skiljas
från uppdraget, om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver och han genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget.
Med uppdrag hos staten eller
Med uppdrag hos staten eller
hos kommun likställs uppdrag hos kommun likställs uppdrag
hos styrelse, verk, nämnd, kom- hos styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndig- mitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till het som hör till staten eller till
kommun, landsting eller kommu- kommun, region eller kommunalförbund.
nalförbund.
5 §7
Utan hinder av vad som annars är föreskrivet får åklagare åtala
brott varigenom följande personer har åsidosatt vad som åligger dem i
utövningen av anställningen eller uppdraget:
1. arbetstagare hos staten eller en kommun,
2. ledamot av styrelse, verk,
2. ledamot av styrelse, verk,
nämnd, kommitté eller annan så- nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten dan myndighet som hör till staten
eller till kommun, landsting eller eller till kommun, region eller
kommunalförbund,
kommunalförbund,
3. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,
4. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m.m. eller som annars fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
6
7

Senaste lydelse 2012:625.
Senaste lydelse 2012:301.
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5. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som avses
i 1–4 utövar myndighet.
Utan hinder av bestämmelserna i första stycket ska dock gälla
1. vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan
förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat och
2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för
gärning, för vilken straff är föreskrivet endast om den förövas av
innehavare av anställning eller uppdrag som avses i första stycket.
Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får
åklagare åtala brott mot sådan tystnadsplikt som gäller till förmån
för enskild målsägande endast om denne anger brottet till åtal eller
åtal är påkallat från allmän synpunkt.
Om åtal för brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget begåtts av riksdagsledamot, statsråd, justitieråd eller innehavare av anställning eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ
gäller särskilda bestämmelser.
37 kap.
2 §8
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
förordnar ordförande och vice förordnar ordförande och vice
ordförande i övervakningsnämnd- ordförande i övervakningsnämnderna. Vice ordföranden tjänstgör erna. Vice ordföranden tjänstgör
vid förfall för ordföranden i vid förfall för ordföranden i
dennes ställe. Vid förfall för både dennes ställe. Vid förfall för både
ordföranden och vice ordföran- ordföranden och vice ordföranden förordnas tillfällig ersättare den förordnas tillfällig ersättare
av Kriminalvården. Ordföranden, av Kriminalvården. Ordföranden,
vice ordföranden och tillfällig vice ordföranden och tillfällig
ersättare skall vara lagfarna och ersättare ska vara lagfarna och ha
ha erfarenhet av tjänstgöring som erfarenhet av tjänstgöring som
domare.
domare.
Övriga ledamöter utses geÖvriga ledamöter utses genom val. För dessa väljs lika nom val. För dessa väljs lika
många ersättare. Val förrättas av många ersättare. Val förrättas av
kommunfullmäktige, om över- kommunfullmäktige, om över8

Senaste lydelse 2005:967.
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vakningsnämndens verksamhetsområde omfattar endast en kommun, och annars av landstingsfullmäktige. Om det inom nämndens verksamhetsområde även
finns en kommun som ej ingår i
ett landsting, förrättas valet av
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige med den fördelning dem emellan som länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. Ingår flera län eller
delar av län i övervakningsnämnds verksamhetsområde, fastställer regeringen efter samma
grunder antalet ledamöter och
ersättare för varje län eller del av
län.
Landstingsfullmäktiges
och
kommunfullmäktiges val av ledamöter eller ersättare skall vara
proportionellt, om det begärs av
minst så många ledamöter i
landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige som motsvarar
den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas
med det antal personer som valet
avser, ökat med 1. Om kvoten
är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela
tal. Om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt. Om ersättarna inte väljs proportionellt,
skall vid valet även den ordning
bestämmas, i vilken de skall
kallas till tjänstgöring.
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vakningsnämndens verksamhetsområde omfattar endast en kommun, och annars av regionfullmäktige. Om det inom nämndens verksamhetsområde även
finns en kommun som ej ingår i
en region, förrättas valet av regionfullmäktige och kommunfullmäktige med den fördelning dem
emellan som länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen.
Ingår flera län eller delar av län i
övervakningsnämnds verksamhetsområde, fastställer regeringen
efter samma grunder antalet ledamöter och ersättare för varje län
eller del av län.
Regionfullmäktiges och kommunfullmäktiges val av ledamöter eller ersättare ska vara
proportionellt, om det begärs av
minst så många ledamöter i
regionfullmäktige eller kommunfullmäktige som motsvarar den
kvot, vilken erhålls om antalet
närvarande ledamöter delas med
det antal personer som valet
avser, ökat med 1. Om kvoten
är ett brutet tal, ska den avrundas till närmast högre hela
tal. Om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt. Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska
vid valet även den ordning
bestämmas, i vilken de ska kallas
till tjänstgöring.
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Ledamot och annan än tillfällig ersättare utses för fyra år. Om
en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår före tidens
utgång, inträder en ersättare enligt den ordning mellan ersättarna
som har bestämts vid valet. Avgår en ledamot eller ersättare som
inte har utsetts vid proportionellt val, utses en ny ledamot eller
ersättare för återstoden av tiden. Tillfällig ersättare förordnas för
högst sex månader.
Då ledamot eller ersättare ska
Då ledamot eller ersättare skall
utses skall övervakningsnämnden utses ska övervakningsnämnden
göra anmälan därom till den som göra anmälan därom till den som
skall utse honom.
ska utse honom.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i jordabalken

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 § jordabalken9 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 kap.10
1 §11
Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten
upplåtits genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.
Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas tillsammans
med lägenheten, ska detta kapitel tillämpas på avtalet, om jorden
ska användas för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för
annat ändamål än jordbruk. Förenas ett tjänsteavtal, som inte är av
ringa betydelse, med upplåtelse av såväl lägenhet för bostadsändamål som jord, ska kapitlet tillämpas, om upplåtelsen av lägenheten
är mera betydelsefull än upplåtelsen av jorden.
Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt
eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet.
Det som föreskrivs i detta kapitel om sambor gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift.
Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan
verkan mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans eller
hennes ställe, om inte annat anges.
Omfattar hyresavtalet minst
Omfattar hyresavtalet minst
tre bostadslägenheter, som hyres- tre bostadslägenheter, som hyresgästen ska hyra ut i andra hand gästen ska hyra ut i andra hand
eller upplåta med kooperativ eller upplåta med kooperativ
hyresrätt, får parterna avtala om hyresrätt, får parterna avtala om
förbehåll som strider mot vad förbehåll som strider mot vad
som sägs i detta kapitel om som sägs i detta kapitel om
Balken omtryckt 1971:1209.
Kapitlet omtryckt 1984:694.
11
Senaste lydelse 2012:979.
9

10
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sådana lägenheter, under förut- sådana lägenheter, under förutsättning att förbehållet inte stri- sättning att förbehållet inte strider mot bestämmelserna om lo- der mot bestämmelserna om lokaler och inte heller avser rätten kaler och inte heller avser rätten
till förlängning av avtalet eller till förlängning av avtalet eller
grunderna för fastställande av grunderna för fastställande av
hyresvillkoren i samband med hyresvillkoren i samband med
sådan förlängning. Ett sådant för- sådan förlängning. Ett sådant förbehåll gäller endast om det god- behåll gäller endast om det godkänts av hyresnämnden. God- känts av hyresnämnden. Godkännande behövs dock inte om kännande behövs dock inte om
staten, kommun, landsting eller staten, kommun, region eller
kommunalförbund är hyresvärd. kommunalförbund är hyresvärd.
I lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad finns särskilda
bestämmelser om upplåtelse av bostadslägenhet i vissa fall.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i utsökningsbalken

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 27 §, 10 kap. 16 §, 12 kap. 35 §
och 17 kap. 5 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
27 §12
Staten, kommun, landsting
Staten, kommun, region och
och kommunalförbund behöver kommunalförbund behöver ej
ej ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
Vite får ej föreläggas staten.
10 kap.
16 §13
Den som ropar in skeppet är
Den som ropar in skeppet är
skyldig att efter inropet lämna skyldig att efter inropet lämna
handpenning som motsvarar en handpenning som motsvarar en
sjättedel av köpeskillingen, dock sjättedel av köpeskillingen, dock
ej mindre än de förrättnings- ej mindre än de förrättningskostnader som skall utgå ur skep- kostnader som ska utgå ur skeppet.
pet.
Handpenningen skall betalas
Handpenningen ska betalas
kontant, om ej inroparen ställer kontant, om ej inroparen ställer
säkerhet för beloppet. Som säker- säkerhet för beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran het får godtagas även fordran
som är förenad med panträtt på som är förenad med panträtt på
grund av inteckning i skeppet, grund av inteckning i skeppet,
om den täcks av köpeskillingen om den täcks av köpeskillingen
och kan anses betryggande.
och kan anses betryggande.
Staten, kommun, landsting
Staten, kommun, region och
och kommunalförbund behöver kommunalförbund behöver ej
ej lämna handpenning men blir i lämna handpenning men blir i
fall som avses i 22 § ersätt- fall som avses i 22 § ersätt12
13

Senaste lydelse 2007:277.
Senaste lydelse 2007:277.
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ningsskyldiga intill motsvarande ningsskyldiga intill motsvarande
belopp.
belopp.
Obetald del av den kontanta
Obetald del av den kontanta
köpeskillingen skall betalas senast köpeskillingen ska betalas senast
vid det sammanträde som enligt vid det sammanträde som enligt
6 § har kungjorts för köpeskil- 6 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning. När köpe- lingens fördelning. När köpeskillingen har till fullo betalats, skillingen har till fullo betalats,
får köparen komma i besittning får köparen komma i besittning
av skeppet.
av skeppet.
Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt
överenskommelse har avräknats på köpeskillingen och den förre
ägaren blir fri från ansvar härför.
12 kap.
35 §14
Den som ropar in fastigheten
Den som ropar in fastigheten
är skyldig att efter inropet lämna är skyldig att efter inropet lämna
handpenning som motsvarar en handpenning som motsvarar en
tiondel av köpeskillingen, dock tiondel av köpeskillingen, dock
ej mer än som enligt 34 § skall ej mer än som enligt 34 § ska
betalas kontant eller mindre än betalas kontant eller mindre än
de förrättningskostnader som de förrättningskostnader som
skall utgå ur fastigheten.
ska utgå ur fastigheten.
Handpenningen skall betalas
Handpenningen ska betalas
kontant, om ej inroparen ställer kontant, om ej inroparen ställer
säkerhet för beloppet. Som säker- säkerhet för beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran het får godtagas även fordran
som är förenad med panträtt i som är förenad med panträtt i
fastigheten, om den täcks av fastigheten, om den täcks av
köpeskillingen och kan anses be- köpeskillingen och kan anses betryggande.
tryggande.
Staten, kommun, landsting
Staten, kommun, region och
och kommunalförbund behöver kommunalförbund behöver ej
ej lämna handpenning men blir i lämna handpenning men blir i
fall som avses i 43 § ersättnings- fall som avses i 43 § ersättnings14

Senaste lydelse 2007:277.
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skyldiga intill motsvarande belopp.
Obetald del av den kontanta
köpeskillingen skall betalas senast
vid det sammanträde som enligt
20 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning.
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skyldiga intill motsvarande belopp.
Obetald del av den kontanta
köpeskillingen ska betalas senast
vid det sammanträde som enligt
20 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning.

17 kap.
5 §15
Förrättningskostnader
för
Förrättningskostnader
för
vilka sökanden ansvarar skall för- vilka sökanden ansvarar ska förskotteras av honom, om Krono- skotteras av honom, om Kronofogdemyndigheten begär det. Sta- fogdemyndigheten begär det. Staten, kommun, landsting och kom- ten, kommun, region och kommunalförbund är dock inte skyl- munalförbund är dock inte skyldiga att lämna sådant förskott.
diga att lämna sådant förskott.
Betalas inte förskott inom förelagd tid, får Kronofogdemyndigheten inställa verkställigheten och häva vidtagna åtgärder. Om förskottet avser en grundavgift, får myndigheten i stället avskriva målet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

15

Senaste lydelse 2007:277.
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Förslag till
lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 6 e § och 16 kap. 3 § miljöbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
6 e §16
Tillstånd till täkt får ges endast
Tillstånd till täkt får ges endast
om det för uppfyllandet av de vill- om det för uppfyllandet av de villkor som ska gälla för tillståndet kor som ska gälla för tillståndet
ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §. ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §.
Staten, kommuner, landsting och Staten, kommuner, regioner och
kommunalförbund behöver dock kommunalförbund behöver dock
inte ställa säkerhet.
inte ställa säkerhet.
16 kap.
3 §17
Tillstånd, godkännande eller
Tillstånd, godkännande eller
dispens enligt balken eller enligt dispens enligt balken eller enligt
föreskrifter meddelade med stöd föreskrifter meddelade med stöd
av balken, får för sin giltighet av balken, får för sin giltighet
göras beroende av att den som göras beroende av att den som
avser att bedriva verksamheten avser att bedriva verksamheten
ställer säkerhet för kostnaderna ställer säkerhet för kostnaderna
för det avhjälpande av en miljö- för det avhjälpande av en miljöskada och de andra återställnings- skada och de andra återställåtgärder som verksamheten kan ningsåtgärder som verksamheten
föranleda. Staten, kommuner, kan föranleda. Staten, kommuner,
landsting och kommunalförbund regioner och kommunalförbund
behöver dock inte ställa säker- behöver dock inte ställa säkerhet. Den som är skyldig att be- het. Den som är skyldig att betala avgift eller ställa säkerhet tala avgift eller ställa säkerhet
enligt lagen (2006:647) om finan- enligt lagen (2006:647) om finan16
17

Senaste lydelse 2012:907.
Senaste lydelse 2007:661.
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siella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk
verksamhet behöver inte ställa
säkerhet för åtgärder som omfattas av sådana avgifter och
säkerheter.
En säkerhet skall godtas om
den visas vara betryggande för
sitt ändamål. Säkerheten kan
ställas efter hand enligt en plan
som vid varje tid tillgodoser det
aktuella behovet av säkerhet.
Säkerheten skall prövas av tillståndsmyndigheten.
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siella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk
verksamhet behöver inte ställa
säkerhet för åtgärder som omfattas av sådana avgifter och
säkerheter.
En säkerhet ska godtas om
den visas vara betryggande för
sitt ändamål. Säkerheten kan
ställas efter hand enligt en plan
som vid varje tid tillgodoser det
aktuella behovet av säkerhet.
Säkerheten ska prövas av tillståndsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs 52 kap. 20 §, 106 kap. 9 och 24 §§, 114 kap.
8, 20 och 35 §§ och 117 kap. 6 § socialförsäkringsbalken ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

52 kap.
20 §
Ett anskaffningsbidrag ska
Ett anskaffningsbidrag ska
minskas med sådant bidrag till minskas med sådant bidrag till
inköp av ett fordon som den inköp av ett fordon som den
försäkrade får från en kommun försäkrade får från en kommun
eller ett landsting eller i form av eller en region eller i form av
försäkringsersättning.
försäkringsersättning.
106 kap.
9§
För den som vårdas på en
För den som vårdas på en
institution som tillhör eller till institution som tillhör eller till
vars drift det betalas ut bidrag vars drift det betalas ut bidrag
från staten, en kommun eller ett från staten, en kommun eller en
landsting, lämnas vårdbidrag region, lämnas vårdbidrag endast
endast om vården kan beräknas om vården kan beräknas pågå
pågå högst sex månader. Det- högst sex månader. Detsamma
samma gäller om han eller hon gäller om han eller hon vårdas
vårdas utanför institutionen ge- utanför institutionen genom dess
nom dess försorg eller i annat fall försorg eller i annat fall vårdas
vårdas utanför en sådan institu- utanför en sådan institution och
tion och staten, kommunen eller staten, kommunen eller regionen
landstinget är huvudman för vår- är huvudman för vården.
den.
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24 §
Assistansersättning lämnas inte för tid när den funktionshindrade
1. vårdas på en institution som
1. vårdas på en institution som
tillhör staten, en kommun eller tillhör staten, en kommun eller
ett landsting,
en region,
2. vårdas på en institution som
2. vårdas på en institution som
drivs med bidrag från staten, en drivs med bidrag från staten, en
kommun eller ett landsting,
kommun eller en region,
3. bor i en gruppbostad, eller
4. vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet
enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
114 kap.
8 §18
Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får
också behandlas av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
för tillhandahållande av information som behövs
1. som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd åt enskilda i den verksamhet som bedrivs av
Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna,
2. för samordning av tjänste2. för samordning av tjänstepensioner i den verksamhet som pensioner i den verksamhet som
bedrivs av Statens tjänstepen- bedrivs av Statens tjänstepensionsverk och det för kommun- sionsverk och det för kommunerna och landstingen gemensam- erna och regionerna gemensamma organet för administration ma organet för administration
av personalpensioner,
av personalpensioner,
3. för handläggning av ärenden hos Statens tjänstepensionsverk
där regler om statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas, eller
4. som underlag för beslut om och kontroll av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) åt enskild i den verksamhet som bedrivs av socialnämnderna.

18

Senaste lydelse 2016:1291.
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20 §19
Statens tjänstepensionsverk
Statens tjänstepensionsverk
och det för kommunerna och och det för kommunerna och
landstingen gemensamma organet regionerna gemensamma organet
för administration av personal- för administration av personalpensioner får ha direktåtkomst pensioner får ha direktåtkomst
till socialförsäkringsdatabasen i till socialförsäkringsdatabasen i
den utsträckning det behövs för den utsträckning det behövs för
samordning av tjänstepensioner samordning av tjänstepensioner
med socialförsäkringsförmåner. med socialförsäkringsförmåner.
Statens tjänstepensionsverk får Statens tjänstepensionsverk får
även ha direktåtkomst till social- även ha direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen i den ut- försäkringsdatabasen i den utsträckning det behövs för hand- sträckning det behövs för handläggning av ärenden där regler läggning av ärenden där regler
om statens tjänstegrupplivför- om statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas.
säkring ska tillämpas.
Bestämmelserna i 17 och 19 §§ gäller också för tjänstepensionsverket och det gemensamma organ som avses i första stycket.
35 §
Den som genom sin befattDen som genom sin befattning med personuppgifter som ning med personuppgifter som
inhämtats från socialförsäkrings- inhämtats från socialförsäkringsdatabasen till det för kommun- databasen till det för kommunerna och landstingen gemensam- erna och regionerna gemensamma organet för administration ma organet för administration
av personalpensioner får känne- av personalpensioner får kännedom om uppgifter om enskildas dom om uppgifter om enskildas
ekonomiska och personliga för- ekonomiska och personliga förhållanden får inte obehörigen röja hållanden får inte obehörigen röja
dessa uppgifter.
dessa uppgifter.

19

Senaste lydelse 2010:568.
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117 kap.
6 §20
Bestämmelserna i 7 och 8 §§
Bestämmelserna i 7 och 8 §§
ska tillämpas på förmåner som ska tillämpas på förmåner som
enligt lag eller annan författning enligt lag eller annan författning
eller regeringens beslut månatligen eller regeringens beslut månatligen
eller för längre tidsperiod ska be- eller för längre tidsperiod ska betalas ut av Försäkringskassan eller talas ut av Försäkringskassan eller
Pensionsmyndigheten.
Pensionsmyndigheten.
Efter överenskommelse mellan
Efter överenskommelse mellan
Pensionsmyndigheten och Sta- Pensionsmyndigheten och Statens tjänstepensionsverk ska tens tjänstepensionsverk ska
Pensionsmyndigheten svara för Pensionsmyndigheten svara för
utbetalningen av statliga tjänste- utbetalningen av statliga tjänstepensioner. Motsvarande gäller pensioner. Motsvarande gäller
pensioner som administreras av pensioner som administreras av
ett för kommunerna och lands- ett för kommunerna och regiontingen gemensamt organ. Därvid erna gemensamt organ. Därvid
tillämpas bestämmelserna i 7 och tillämpas bestämmelserna i 7 och
8 §§ på sådana pensioner.
8 §§ på sådana pensioner.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

20

Senaste lydelse 2010:568.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 och 6 §§ och 3 kap. 11 och
12 §§ lagen (1933:269) om ägofred ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
5 §21
Stängsel skall vara så beskaffat,
Stängsel ska vara så beskaffat,
att det fredar mot större hem- att det fredar mot större hemdjur (hästar och nötkreatur).
djur (hästar och nötkreatur).
Prövas i fråga om visst län
Prövas i fråga om visst län
eller viss del av län erforderligt, eller viss del av län erforderligt,
att stängsel fredar jämväl mot att stängsel fredar jämväl mot
mindre hemdjur eller visst slag mindre hemdjur eller visst slag
av sådana djur, ankommer på av sådana djur, ankommer på
regeringen att efter hörande av regeringen att efter hörande av
vederbörande landsting och hus- vederbörande region och hushållhållningssällskap därom meddela ningssällskap därom meddela
föreskrift. Sådan föreskrift äge föreskrift. Sådan föreskrift äge
tillämpning jämväl i fråga om tillämpning jämväl i fråga om
stängsel, som skall hållas i grän- stängsel, som ska hållas i gränsen mellan det område föreskrif- sen mellan det område föreskriften avser och invidliggande mark. ten avser och invidliggande mark.
6 §22
Stängsel skall om våren vara i
Stängsel ska om våren vara i
fredgillt stånd den 15 maj och fredgillt stånd den 15 maj och
därefter underhållas, intill dess därefter underhållas, intill dess
på hösten tjäle kommer i marken. på hösten tjäle kommer i marken.
Prövas i fråga om visst län
Prövas i fråga om visst län
eller viss del av län lämpligt, att eller viss del av län lämpligt, att
den tid, då stängsel om våren skall den tid, då stängsel om våren ska
vara fredgillt, sättes till annan vara fredgillt, sättes till annan
21
22

Senaste lydelse 1977:667.
Senaste lydelse 1977:667.
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dag än den 15 maj, ankommer på
regeringen att efter hörande av
vederbörande landsting och hushållningssällskap därom meddela
föreskrift.
Om rätt för länsstyrelse att
bestämma, vilken tid av året
grind över allmän väg skall hållas
avlyftad, är särskilt stadgat.
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dag än den 15 maj, ankommer på
regeringen att efter hörande av
vederbörande region och hushållningssällskap därom meddela
föreskrift.
Om rätt för länsstyrelse att
bestämma, vilken tid av året
grind över allmän väg ska hållas
avlyftad, är särskilt stadgat.

3 kap.
11 §23
Prövas för skogsåterväxtens
Prövas för skogsåterväxtens
skyddande inom visst län eller skyddande inom visst län eller
viss del av län erforderligt, att viss del av län erforderligt, att
rätt till bete å ohägnad mark, rätt till bete å ohägnad mark,
som i 10 § sägs, varder helt eller som i 10 § sägs, varder helt eller
i viss mån, såsom beträffande i viss mån, såsom beträffande
vissa slag av hemdjur eller viss vissa slag av hemdjur eller viss
tid av året, förbjuden, må reger- tid av året, förbjuden, må regeringen på framställning av veder- ingen på framställning av vederbörande landsting och hushåll- börande region och hushållningsningssällskap därom meddela sällskap därom meddela föreföreskrift.
skrift.
12 §24
Där inom visst län eller viss
Där inom visst län eller viss
del av län skogs- eller utmark på del av län skogs- eller utmark på
grund av bestämmelserna i § 5 grund av bestämmelserna i § 5
förordningen den 21 december förordningen den 21 december
1857 om ägors fredande emot 1857 om ägors fredande emot
skada av annans hemdjur samt skada av annans hemdjur samt
om stängselskyldighet den 1 janu- om stängselskyldighet den 1 januari 1933 var upplåten till ge- ari 1933 var upplåten till gemensamt bete, må regeringen då mensamt bete, må regeringen då
skäl därtill äro, på framställning skäl därtill äro, på framställning
23
24

Senaste lydelse 1977:667.
Senaste lydelse 2005:1168.
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av vederbörande landsting och av vederbörande region och hushushållningssällskap förordna, hållningssällskap förordna, att
att inom länet eller länsdelen inom länet eller länsdelen betesbetesreglering å sådan mark må reglering å sådan mark må äga
äga rum på sätt och under vill- rum på sätt och under villkor,
kor, som i 13–19 §§ stadgas.
som i 13–19 §§ stadgas.
Har statsbidrag beviljats till utförande av åtgärder för skogsproduktionens höjande enligt skogsvårdsplan, fastställd av Skogsstyrelsen för viss del av län, må regeringen rörande länsdelen på
framställning av Skogsstyrelsen meddela förordnande, som i första
stycket sägs.
Inom län eller länsdel, där förordnande enligt första eller andra
stycket gäller, må stängsel enligt 2 § ej fordras mellan ägor, som
utgöras av skogs- eller utmark, med mindre stängsel mellan ägorna
fanns den 1 januari 1933.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1965:269)
med särskilda bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 och 3–4 §§ lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §25
Skattesatsen för kommuns utSkattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt tag av kommunal inkomstskatt
och landstings uttag av lands- och regions uttag av regionskatt
tingsskatt samt avgiftssatsen för samt avgiftssatsen för uttag av beuttag av begravningsavgift enligt gravningsavgift enligt 9 kap. be9 kap.
begravningslagen gravningslagen (1990:1144) ska
(1990:1144) ska bestämmas i för- bestämmas i förhållande till de av
hållande till de av Skatteverket Skatteverket beräknade sammanberäknade sammanlagda beskatt- lagda beskattningsbara förvärvsningsbara förvärvsinkomsterna i inkomsterna i besluten om slutbesluten om slutlig skatt enligt lig skatt enligt 56 kap. 2 § skatte56 kap. 2 § skatteförfarandelagen förfarandelagen (2011:1244) det
(2011:1244) det år skatte- och år skatte- och avgiftssatserna ska
avgiftssatserna ska fastställas. fastställas. Motsvarande gäller vid
Motsvarande gäller vid bestäm- bestämmande av avgiftssatsen för
mande av avgiftssatsen för ett ett trossamfunds uttag av avgift
trossamfunds uttag av avgift som som avses i lagen (1999:291) om
avses i lagen (1999:291) om av- avgift till registrerat trossamgift till registrerat trossamfund. fund.
Om enligt 11 kap. 11 § andra stycket kommunallagen (2017:725)
någon annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har
bestämts tidigare, ska den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt
bestämmas med hänsyn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen det år skatte- eller avgiftssatsen ska fastställas.
25

Senaste lydelse 2017:728.
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3 §26
Skatteverket ska senast den 8
Skatteverket ska senast den 8
mars till kommuner och lands- mars till kommuner och regioner
ting redovisa den skatt för det redovisa den skatt för det föreföregående året som tillkommer gående året som tillkommer
kommunen eller landstinget. Re- kommunen eller regionen. Regeringen meddelar närmare före- geringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning.
skrifter om sådan redovisning.
Skatteverket ska senast den
Skatteverket ska senast den
10 september varje år lämna kom- 10 september varje år lämna kommuner och landsting uppgift om muner och regioner uppgift om
den beräknade sammanlagda be- den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomst- skattningsbara förvärvsinkomsten som avses i 1 § första stycket. en som avses i 1 § första stycket.
Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra
styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund,
som enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har
beviljats statlig hjälp med att ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna
motsvarande redovisning och uppgifter i fråga om begravningsavgift
enligt begravningslagen (1990:1144) till den församling, kyrkliga
samfällighet eller kommun som är huvudman för begravningsverksamheten. För den begravningsverksamhet som bedrivs under huvudmannaskap av en församling eller kyrklig samfällighet ska dock uppgifter som anges i andra stycket lämnas till Kammarkollegiet och avse
den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten
i samtliga huvudmäns förvaltningsområden.
Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning
som anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel. Senast
samma dag ska Skatteverket till kommuner också lämna uppgift om
de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets
senaste beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

26

Senaste lydelse 2013:377.
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3 a §27
När en kommun eller ett
När en kommun eller en
landsting har fastställt budgeten, region har fastställt budgeten, ska
skall kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsen respektive relandstingsstyrelsen genast under- gionstyrelsen genast underrätta
rätta Skatteverket om den skatte- Skatteverket om den skattesats
sats som har bestämts för det som har bestämts för det följanföljande året.
de året.
Om skattesatsen inte har fastOm skattesatsen inte har fastställts före oktober månads ut- ställts före oktober månads utgång, skall styrelsen genast under- gång, ska styrelsen genast underrätta Skatteverket om styrelsens rätta Skatteverket om styrelsens
förslag till skattesats. Har någon förslag till skattesats. Har någon
annan skattesats än den före- annan skattesats än den föreslagna fastställts, skall styrelsen slagna fastställts, ska styrelsen
genast underrätta Skatteverket genast underrätta Skatteverket
om den fastställda skattesatsen. om den fastställda skattesatsen.
Om budgeten inte har fastställts Om budgeten inte har fastställts
före november månads utgång, före november månads utgång,
skall, så snart skattesatsen för den ska, så snart skattesatsen för den
preliminära skatten har fastställts, preliminära skatten har fastställts,
Skatteverket underrättas om Skatteverket underrättas om
skattesatsen.
skattesatsen.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även underrättelse om avgiftssats enligt begravningslagen (1990:1144).
4 §28
Det som sägs i denna paragraf
Det som sägs i denna paragraf
om kommun och kommunal- om kommun och kommunalskattemedel tillämpas också i skattemedel tillämpas också i
fråga om landsting och lands- fråga om regioner och regioners
tingsskattemedel samt kommuns skattemedel samt kommuns bebegravningsavgiftsmedel. I fråga gravningsavgiftsmedel. I fråga om
om slutavräkning av begravnings- slutavräkning av begravningsavavgiftsmedel gäller dock i stället giftsmedel gäller dock i stället
bestämmelserna i sjätte stycket. bestämmelserna i sjätte stycket.
27
28

Senaste lydelse 2003:679.
Senaste lydelse 2011:1300.
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En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten
uppbära preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt
enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattningsåret,
den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i
september året före beskattningsåret. En kommun har också rätt
att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med belopp som motsvarar vad kommunen haft rätt att uppbära i sådana medel närmast föregående år med justering för skillnaden mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt
Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen året före avgiftsåret och motsvarande summa andra
året före avgiftsåret.
Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet
regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som ska
svara mot den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena ska avse förändringen mellan andra och
första året före beskattningsåret. Den andra ska avse förändringen
mellan året före beskattningsåret och beskattningsåret. Under år då
riksdagsval hålls i september, får regeringen dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en vecka efter att
regeringen avlämnat budgetpropositionen.
Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgiftsmedel till kommunerna ska avräkning och tillägg för
bidrag göras enligt 19 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk
utjämning och 6 § lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för
stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare ska avräkning
göras enligt 62 kap. 10 § skatteförfarandelagen. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän
helgdag inte ska medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad
vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl
föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska
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grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte
motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, ska den jämkning
som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller, om
det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april,
maj och juni månader.
En slutavräkning av komEn slutavräkning av kommunalskattemedlen ska ske när munalskattemedlen ska ske när
besluten om slutlig skatt enligt besluten om slutlig skatt enligt
56 kap. 2 § skatteförfarandelagen 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen
under året efter beskattningsåret under året efter beskattningsåret
har fattats. Därvid ska en kom- har fattats. Därvid ska en kommun som inte ingår i ett lands- mun som inte ingår i en region
ting behandlas som om den även behandlas som om den även ututgjorde ett landsting. Produkt- gjorde en region. Produkten av
en av skatteunderlaget enligt be- skatteunderlaget enligt besluten
sluten om slutlig skatt och den om slutlig skatt och den skatteskattesats som har beslutats för sats som har beslutats för bebeskattningsåret utgör de slutliga skattningsåret utgör de slutliga
kommunalskattemedlen.
Om kommunalskattemedlen.
Om
summan av dessa överstiger summan av dessa överstiger
summan av de preliminära kom- summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt andra munalskattemedlen enligt andra
stycket ska skillnaden betalas ut stycket ska skillnaden betalas ut
till kommunerna med ett enhet- till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den ligt belopp per invånare den
1 november året före beskatt- 1 november året före beskattningsåret. I motsatt fall ska skill- ningsåret. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommuner- naden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per na med ett enhetligt belopp per
invånare den 1 november året invånare den 1 november året
före beskattningsåret. Utbetal- före beskattningsåret. Utbetalning eller återbetalning ska göras ning eller återbetalning ska göras
i januari andra året efter beskatt- i januari andra året efter beskattningsåret.
ningsåret.
En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske
när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen
under året efter beskattningsåret har fattats. Produkten av skatteunderlaget enligt besluten om slutlig skatt och den avgiftssats för
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begravningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör
de slutliga begravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravningsavgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden
betalas ut till kommunen. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas
av kommunen. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari
andra året efter beskattningsåret.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln

Härigenom föreskrivs att 4 c § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 c §29
Ett tillstånd får för sin giltigEtt tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den het göras beroende av att den
som avser att bedriva verksam- som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostna- heten ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort anläggning- derna för att ta bort anläggningar och för andra åtgärder för ar och för andra åtgärder för
återställning. Staten, kommuner, återställning. Staten, kommuner,
landsting och kommunalförbund regioner och kommunalförbund
behöver inte ställa säkerhet.
behöver inte ställa säkerhet.
Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig,
får beslut fattas om ytterligare säkerhet.
I fråga om beskaffenheten av
I fråga om beskaffenheten av
säkerheten gäller 2 kap. 25 § ut- säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall sökningsbalken. Säkerheten ska
prövas av tillståndsmyndigheten prövas av tillståndsmyndigheten
och förvaras av länsstyrelsen i det och förvaras av länsstyrelsen i det
län där verksamheten bedrivs eller län där verksamheten bedrivs eller
som närmaste del av Sveriges sjö- som närmaste del av Sveriges sjöterritorium ligger i.
territorium ligger i.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

29

Senaste lydelse 1998:819.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar30 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §31
Nämndemän utses genom val.
Nämndemän utses genom val.
Val förrättas av landstingsfull- Val förrättas av regionfullmäktige.
mäktige. I Gotlands län förrättas I Gotlands län förrättas val av
val av kommunfullmäktige i kommunfullmäktige i Gotlands
Gotlands kommun.
kommun.
Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många
väljande som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal
delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet
vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339)
om proportionellt valsätt.
Regeringen får för ett visst län besluta att nämndemän i kammarrätt ska väljas bland dem som för samma tjänstgöringstid har utsetts till nämndemän i hovrätt. En nämndeman i hovrätt får även i
annat fall, om han eller hon är behörig, tjänstgöra som nämndeman
i den kammarrätt inom vars domkrets han eller hon är folkbokförd.
Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren
får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk
bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en
allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare
tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

30
31

Lagen omtryckt 1981:1323.
Senaste lydelse 2014:905.
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Förslag till
lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 § skadeståndslagen32 (1972:207)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
1 §33
Den som har arbetstagare i sin
Den som har arbetstagare i sin
tjänst skall ersätta
tjänst ska ersätta
1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel
eller försummelse i tjänsten,
2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar
genom brott, och
3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på
sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten.
I fråga om skadeståndsansvar
I fråga om skadeståndsansvar
för staten eller en kommun gäller för staten eller en kommun gäller
även vad som sägs nedan i detta även vad som sägs nedan i detta
kapitel. Vad som där sägs om en kapitel. Vad som där sägs om en
kommun gäller också ett lands- kommun gäller också en region
ting och ett kommunalförbund. och ett kommunalförbund.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

32
33

Lagen omtryck 2001:732.
Senaste lydelse 2001:732.
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Förslag till
lag om ändring i expropriationslagen
(1972:719)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 10–12 §§ och 7 kap. 7 §
expropriationslagen (1972:719) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
1 §34
Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga
över mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande
anordning.
Expropriation för ändamål som anges i första stycket får avse
endast mark eller annat utrymme inom kommunens eget område.
Inom tätbebyggt område får expropriation ske endast om
1. det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd,
som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, eller
2. det med hänsyn till intresset av att främja ett planmässigt
byggnadsskick eller av annan därmed jämförlig orsak är angeläget att
kommunen får rådighet över marken eller utrymmet.
Med motsvarande tillämpning
Med motsvarande tillämpning
av första–tredje styckena får ex- av första–tredje styckena får expropriation ske till förmån för propriation ske till förmån för
landsting eller kommunalförbund, regioner eller kommunalförbund,
som handhar sådan angelägen- som handhar sådan angelägenhet som första stycket avser att het som första stycket avser att
främja.
främja.
10 §35
Även i annat fall än som avses
Även i annat fall än som avses
i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller
9 § får expropriation ske för att 9 § får expropriation ske för att
34
35

Senaste lydelse 2010:832.
Senaste lydelse 2010:832.
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tillgodose behov av utrymme för
byggnad, lokal eller annan anläggning för verksamhet som staten,
kommun, region eller kommunalförbund har att tillgodose
eller som annars är av väsentlig
betydelse för riket eller orten
eller för viss befolkningsgrupp.

11 §36
Ska genom statens, kommuns,
Ska genom statens, kommuns,
landstings eller kommunalför- regions eller kommunalförbunds
bunds försorg inom ett visst om- försorg inom ett visst område
råde vidtas en byggnads- eller vidtas en byggnads- eller anlägganläggningsåtgärd som kan för- ningsåtgärd som kan föranleda
anleda expropriation enligt 1, 2, expropriation enligt 1, 2, 3, 4, 5,
3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9 eller 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9 eller 10 § och
10 § och kan med skäl antas att kan med skäl antas att åtgärden
åtgärden medför ett väsentligt medför ett väsentligt ökat värde
ökat värde för en fastighet i om- för en fastighet i områdets
rådets omedelbara närhet eller omedelbara närhet eller avsevärt
avsevärt ökar möjligheterna att ökar möjligheterna att utnyttja
utnyttja en sådan fastighet, får en sådan fastighet, får fastigheten
fastigheten exproprieras av den exproprieras av den som vidtar
som vidtar åtgärden, om det med åtgärden, om det med hänsyn till
hänsyn till kostnaderna för åt- kostnaderna för åtgärden och
gärden och övriga omständig- övriga omständigheter är skäligt.
heter är skäligt. Det som sagts Det som sagts nu om fastighet
nu om fastighet tillämpas också tillämpas också på särskild rätt
på särskild rätt till fastighet.
till fastighet.
12 §37
Expropriationstillstånd ska inte meddelas, om ändamålet lämpligen
bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen
från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan
vinnas genom den.
36
37

Senaste lydelse 2010:832.
Senaste lydelse 2010:832.
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Expropriation till förmån för
annan än staten, kommun, landsting eller kommunalförbund får
ske endast om den exproprierande på ett betryggande sätt kan
svara för att den exproprierade
egendomen används för det avsedda ändamålet.

Författningsförslag

Expropriation till förmån för
annan än staten, kommun, region
eller kommunalförbund får ske
endast om den exproprierande på
ett betryggande sätt kan svara för
att den exproprierade egendomen används för det avsedda ändamålet.

7 kap.
7 §38
Har säkerhet som ska ställas enligt denna lag inte godkänts av
den, till vars förmån den ställs, prövas säkerheten av länsstyrelsen.
Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensman
svarar som för egen skuld och, om två eller flera tecknat borgen, de
svarar solidariskt.
Staten, kommun, landsting
Staten, kommun, region och
och kommunalförbund behöver kommunalförbund behöver inte
inte ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2010:832.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §39
Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer)
ska fastställas för
1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i
Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,
2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under
offentlig tillsyn,
3. kommun, region, kommu3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ nalförbund och annat organ för
för samverkan mellan kommuner, samverkan mellan kommuner,
4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
5. stiftelse.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2011:70.

64

SOU 2018:10

1.17

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1974:202)
om beräkning av strafftid m.m.

Härigenom föreskrivs att 34 § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.40 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

34 §41
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyl- får meddela föreskrifter om skyldigheter för kommuner, lands- digheter för kommuner, regioner
ting och enskilda att
och enskilda att
1. vidta åtgärder i anslutning till att en nöjdförklaring får lämnas,
och
2. lämna de uppgifter med anledning av verkställighet av dom
som behövs enligt denna lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

40
41

Lagen omtryckt 1990:1010.
Senaste lydelse 2013:857.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1975:689) om
tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1975:689) om tystnadsplikt
för vissa tolkar och översättare ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §42
Denna lag tillämpas på tolkar och översättare som
1. anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar,
2. genomgått sådan prövning som föreskrivs av regeringen eller
den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer, eller
3. yrkesmässigt anlitas vid överläggning mellan en misstänkt i ett
brottmål och hans eller hennes försvarare eller i övrigt vid förberedande av en misstänkts försvar.
Med kommuner enligt första
Med kommuner enligt första
stycket 1 likställs landsting och stycket 1 likställs regioner och
kommunalförbund.
kommunalförbund.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2013:664.
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1.19

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa
rörledningar

Härigenom föreskrivs att 6 a § lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 a §43
En koncession får för sin
En koncession får för sin
giltighet göras beroende av att giltighet göras beroende av att
säkerhet ställs för att den som säkerhet ställs för att den som
innehar koncessionen skall full- innehar koncessionen ska fullgöra skyldigheten enligt 16 § att göra skyldigheten enligt 16 § att
ta bort ledningen och vidta andra ta bort ledningen och vidta andra
åtgärder för återställning. Staten, åtgärder för återställning. Staten,
kommuner, landsting och kom- kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa munalförbund behöver inte ställa
säkerhet.
säkerhet.
Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta
om ytterligare säkerhet.
I fråga om beskaffenheten av
I fråga om beskaffenheten av
säkerheten gäller 2 kap. 25 § ut- säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall sökningsbalken. Säkerheten ska
prövas av regeringen eller den prövas av regeringen eller den
myndighet som regeringen be- myndighet som regeringen bestämmer och förvaras av läns- stämmer och förvaras av länsstyrelsen i det län där verksam- styrelsen i det län där verksamheten bedrivs.
heten bedrivs.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

43

Senaste lydelse 1998:826.
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Förslag till
lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)

Härigenom föreskrivs att 7 § förfogandelagen (1978:262) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §44
Om förfogande beslutar reOm förfogande beslutar regeringen eller, efter regeringens geringen eller, efter regeringens
bemyndigande,
kommuner, bemyndigande,
kommuner,
landsting eller statliga myndig- regioner eller statliga myndigheter. Förfogande över egendom heter. Förfogande över egendom
skall riktas mot en bestämd ägare ska riktas mot en bestämd ägare
eller innehavare av egendomen. eller innehavare av egendomen.
I fall som avses i 1 § eller 2 § I fall som avses i 1 § eller 2 §
första stycket 1 eller 2 får dock första stycket 1 eller 2 får dock
regeringen föreskriva om för- regeringen föreskriva om förfogande som avser alla eller en fogande som avser alla eller en
viss krets av ägare och innehavare viss krets av ägare och innehavare
av egendom av det slag som för- av egendom av det slag som förfogandet gäller.
fogandet gäller.
Dispositionsförbud och förlängning av tiden för sådant förbud
beslutas av den myndighet som har rätt att besluta om förfogandet.
Om förfogande göres för
Om förfogande görs för
annans räkning än statens, gäller annans räkning än statens, gäller
vad som i denna lag sägs om stat- vad som i denna lag sägs om staten i tillämpliga delar den för vars en i tillämpliga delar den för vars
räkning förfogandet sker.
räkning förfogandet sker.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

44

Senaste lydelse 1994:1724.
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1.21

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1979:417) om
utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring
i rikets indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i
kommuner och landsting samt 4 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om utdebitering och
utbetalning av skatt vid
ändring i rikets indelning
i kommuner och landsting

Lag om utdebitering och
utbetalning av skatt vid
ändring i rikets indelning
i kommuner och regioner

4 §45
Vad som sagts i denna lag om
Vad som sagts i denna lag om
kommun och kommunalskatt kommun och kommunalskatt
skall gälla också för landsting ska gälla också för regioner och
och landstingsskatt. Bestämmel- regionskatt. Bestämmelserna i 1 §
serna i 1 § skall gälla också för ska gälla också för begravningsbegravningsavgift som skall be- avgift som ska betalas till komtalas till kommun enligt begrav- mun enligt begravningslagen
ningslagen (1990:1144).
(1990:1144).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 1999:299.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1980:578)
om ordningsvakter

Härigenom föreskrivs att 2 b § lagen (1980:578) om ordningsvakter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 b §46
Ordningsvakter får förordnas
Ordningsvakter får förordnas
att tjänstgöra vid säkerhetskon- att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om troll enligt lagen (2010:294) om
säkerhetskontroll vid offentliga säkerhetskontroll vid offentliga
sammanträden i kommuner och sammanträden i kommuner och
landsting.
regioner.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

46

Senaste lydelse 2010:295.
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1.23

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1981:324)
om medborgarvittnen

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1981:324) om medborgarvittnen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Medborgarvittnen väljs av kommunfullmäktige till det antal och
för den tid som fullmäktige bestämmer.
Valet skall vara proportionellt,
Valet ska vara proportionellt,
om det begärs av minst så många om det begärs av minst så många
ledamöter som motsvarar den ledamöter som motsvarar den
kvot, vilken erhålls om antalet kvot, vilken erhålls om antalet
närvarande ledamöter delas med närvarande ledamöter delas med
det antal personer som valet av- det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ser, ökat med 1. Om kvoten är
ett brutet tal, skall den avrundas ett brutet tal, ska den avrundas
till närmast högre hela tal. Om till närmast högre hela tal. Om
förfarandet vid sådant propor- förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i tionellt val finns bestämmelser i
lagen (1955:138) om proportio- lagen (1992:339) om proportionellt valsätt vid val inom lands- nellt valsätt.
ting, kommunfullmäktige m.m.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1981:1310) om
offentliga funktionärers rätt till gottgörelse
för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1981:1310) om offentliga
funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål
m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §47
Med offentliga funktionärer avses i denna lag
1. arbetstagare hos staten,
2. arbetstagare hos kommu2. arbetstagare hos kommuner, landsting, kommunalför- ner, regioner, kommunalförbund,
bund, församlingar eller kyrkliga församlingar eller kyrkliga samsamfälligheter,
fälligheter,
3. arbetstagare hos andra arbetsgivare, om anställningen är statligt reglerad,
4. ledamöter av sådana styrel4. ledamöter av sådana styrelser, verk, nämnder, kommittéer ser, verk, nämnder, kommittéer
eller andra myndigheter som hör eller andra myndigheter som hör
till staten eller till någon kom- till staten eller till någon kommun eller något landsting eller mun eller region eller andra organ
andra organ som avses i 2 eller 3, som avses i 2 eller 3,
5. de som utövar uppdrag åt staten eller åt en kommun eller annat
organ som avses i 2, om de har valts till uppdraget eller inte äger
undandra sig detta liksom eljest om uppdraget är reglerat i författning,
6. krigsmän och andra som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
7. de som utövar myndighet utan att ha sådan anställning eller
sådant uppdrag som anges i 1–5 och utan att fullgöra sådan tjänsteplikt som nämns i 6.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
47

Senaste lydelse 2004:810.
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Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i lagen (1982:1004)
om skyldighet för näringsidkare,
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta
i totalförsvarsplaneringen

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1982:1004) om skyldighet
för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §48
Ägare eller innehavare av industriella anläggningar, andra näringsidkare samt sådana arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer som avses i 6 § lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet, är skyldiga att på begäran av den myndighet som regeringen bestämmer (totalförsvarsmyndighet), delta i totalförsvarsplaneringen enligt bestämmelserna i denna lag.
Lagen gäller inte statliga mynLagen gäller varken statliga
digheter, kommunala myndig- myndigheter eller kommuners
heter eller landstingsmyndigheter eller regioners myndigheter och
och inte heller den som i stället inte heller den som i stället omomfattas av särskilda föreskrifter fattas av särskilda föreskrifter
för totalförsvaret.
för totalförsvaret.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 1994:1725.
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Förslag till
lag om ändring i lagen tandvårdslagen
(1985:125)

Härigenom föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125)
dels att 5–10, 13, 15 a och 15 b §§ och rubriken närmast före 5 §
ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 4 b §49 ska lyda ”Tandvård som
bedrivs av regioner”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Landstingskommunens ansvar

Regionens ansvar

5 §50
Varje landsting ska erbjuda en
Varje region ska erbjuda en
god tandvård åt dem som är bo- god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsam- satta inom regionen. Detsamma
ma gäller dem som är kvarskriv- gäller dem som är kvarskrivna
na enligt 16 § folkbokföringslag- enligt 16 § folkbokföringslagen
en (1991:481) och stadigvarande (1991:481) och stadigvarande
vistas inom landstinget. Även i vistas inom regionen. Även i
övrigt ska landstinget verka för övrigt ska regionen verka för en
en god tandhälsa hos befolkning- god tandhälsa hos befolkningen.
en. Tandvård som landstinget Tandvård som regionen själv besjälvt bedriver benämns i denna driver benämns i denna lag folklag folktandvård.
tandvård.
Vad som i denna lag sägs om
Vad som i denna lag sägs om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
Ett landsting får sluta avtal
En region får sluta avtal med
med någon annan om att utföra någon annan om att utföra de
de uppgifter som landstinget och uppgifter som regionen och dess
dess folktandvård ansvarar för folktandvård ansvarar för enligt
enligt denna lag. Uppgifter som denna lag. Uppgifter som inneinnefattar myndighetsutövning fattar myndighetsutövning får
49
50

Senaste lydelse 2016:656.
Senaste lydelse 2014:575.
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får dock inte med stöd av denna
bestämmelse överlämnas till en
juridisk person eller en enskild
individ.

Författningsförslag

dock inte med stöd av denna
bestämmelse överlämnas till en
juridisk person eller en enskild
individ.

5 a §51
Landstinget ska även erbjuda
Regionen ska även erbjuda en
en god tandvård åt dem som, utan god tandvård åt dem som, utan
att vara bosatta i Sverige, har rätt att vara bosatta i Sverige, har rätt
till vårdförmåner i Sverige vid till vårdförmåner i Sverige vid
sjukdom enligt vad som följer av sjukdom enligt vad som följer av
Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av förordning (EG) nr 883/2004 av
den 29 april 2004 om samord- den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghets- ning av de sociala trygghetssystemen. Detsamma ska gälla systemen. Detsamma ska gälla
för den som avses i 5 kap. 7 § för den som avses i 5 kap. 7 §
första stycket socialförsäkrings- första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av balken och som omfattas av
nämnda förordning. Tandvården nämnda förordning. Tandvården
ska i dessa fall erbjudas av det ska i dessa fall erbjudas av den
landsting inom vars område per- region inom vars område personen är förvärvsverksam eller, sonen är förvärvsverksam eller,
när det gäller en person som är när det gäller en person som är
arbetslös, det landsting inom vars arbetslös, den region inom vars
område denne är registrerad som område denne är registrerad som
arbetssökande. I den utsträck- arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa ning familjemedlemmar till dessa
personer har rätt till vårdför- personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, en- måner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämn- ligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familje- da förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas tandvård medlemmarna erbjudas tandvård
av samma landsting. Om familje- av samma region. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige medlemmarna är bosatta i Sverige
gäller dock 5 §.
gäller dock 5 §.
51

Senaste lydelse 2010:1315.
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6 §52
Om någon som vistas i landsOm någon som vistas i regiontingskommunen utan att vara bo- en utan att vara bosatt där besatt där behöver omedelbar tand- höver omedelbar tandvård, ska
vård, ska landstingskommunen regionen erbjuda sådan tandvård.
erbjuda sådan tandvård.
Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd.
7 §53
Folktandvården ska svara för
1. regelbunden och fullständig tandvård för personer till och
med det år då de fyller 23 år,
2. specialisttandvård för personer från och med det år då de
fyller 24 år, och
3. övrig tandvård för personer
3. övrig tandvård för personer
från och med det år då de fyller från och med det år då de fyller
24 år i den omfattning som lands- 24 år i den omfattning som retinget bedömer lämplig.
gionen bedömer lämplig.
8 §54
Landstinget skall planera tandRegionen ska planera tandvården med utgångspunkt i be- vården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård. folkningens behov av tandvård.
Landstinget skall se till att det Regionen ska se till att det finns
finns tillräckliga resurser för tillräckliga resurser för patienter
patienter med särskilda behov av med särskilda behov av tandtandvårdsinsatser och att patient- vårdsinsatser och att patientgrupgrupper med behov av särskilt per med behov av särskilt stöd
stöd erbjuds tandvård.
erbjuds tandvård.
Planeringen skall avse även
Planeringen ska avse även den
den tandvård som erbjuds av tandvård som erbjuds av annan
annan än landstinget.
än regionen.
Senaste lydelse 2013:409.
Senaste lydelse 2016:1301.
54
Senaste lydelse 1998:554.
52
53
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8 a §55
Vid tillämpningen av 8 § ska
Vid tillämpningen av 8 § ska
landstinget särskilt se till att upp- regionen särskilt se till att uppsökande verksamhet bedrivs bland sökande verksamhet bedrivs bland
dem som
dem som
1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
a) omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård
eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.
Landstinget ska också se till att
Regionen ska också se till att
nödvändig tandvård erbjuds pati- nödvändig tandvård erbjuds patienter som avses i första stycket. enter som avses i första stycket.
Landstinget ska vidare se till
Regionen ska vidare se till att
att tandvård kan erbjudas
tandvård kan erbjudas
1. dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led
i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, och
2. dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning.
9§
I planeringen och utvecklingI planeringen och utvecklingen av tandvården skall lands- en av tandvården ska regionen
tingskommunen samverka med samverka med samhällsorgan,
samhällsorgan, organisationer och organisationer och enskilda.
enskilda.
10 §
Landstingskommunerna skall
Regionerna ska samverka i
samverka i tandvårdsfrågor som tandvårdsfrågor som berör flera
berör flera landstingskommuner. regioner.

55

Senaste lydelse 2017:34.
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13 §56
I landstingen ska det finnas
I regionerna ska det finnas
möjlighet till anställning för tand- möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring läkares specialiseringstjänstgöring
enligt
patientsäkerhetslagen enligt
patientsäkerhetslagen
(2010:659) i en omfattning som (2010:659) i en omfattning som
motsvarar det planerade fram- motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med tida behovet av tandläkare med
specialistkompetens i klinisk specialistkompetens i klinisk
verksamhet.
verksamhet.
15 a §57
Tandvård som avses i 7 § 1
Tandvård som avses i 7 § 1
ska vara avgiftsfri för patienten. ska vara avgiftsfri för patienten.
Uppkommer kostnader med an- Uppkommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit ledning av att patienten uteblivit
från avtalat tandvårdsbesök, får från avtalat tandvårdsbesök, får
avgift tas ut av patienten enligt avgift tas ut av patienten enligt
grunder som landstinget bestäm- grunder som regionen bestämmer. Landstinget får också ta ut mer. Regionen får också ta ut avavgift, om patienten på begäran gift, om patienten på begäran ges
ges tandvård som inte är nöd- tandvård som inte är nödvändig
vändig för att uppnå ett från för att uppnå ett från odontoodontologisk synpunkt funktio- logisk synpunkt funktionellt och
nellt och utseendemässigt god- utseendemässigt godtagbart retagbart resultat.
sultat.
Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under
18 år när
1. vården ges, eller
2. patienten uteblir från ett avtalat besök.
Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.
Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.
Av patienter som får tandAv patienter som får tandvård som avses i 7 § 2 och 3 får vård som avses i 7 § 2 och 3 får
landstinget ta ut vårdavgifter en- regionen ta ut vårdavgifter enligt
ligt grunder som landstingsfull- grunder som regionfullmäktige be56
57

Senaste lydelse 2013:1143.
Senaste lydelse 2017:34.
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mäktige bestämmer, om inte stämmer, om inte något annat är
något annat är särskilt föreskrivet. särskilt föreskrivet.
Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och
utförande av oralkirurgisk behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser gäller bestämmelserna om avgifter i
den öppna vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses
i 8 a § ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare,
ett bolag eller en annan juridisk person vars vård kan berättiga till
ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.
15 b §58
För tandvård enligt 8 a §
För tandvård enligt 8 a §
andra och tredje styckena lämnar andra och tredje styckena lämnar
landstinget ersättning till vård- regionen ersättning till vårdgivaren med belopp som mot- givaren med belopp som motsvarar folktandvårdens priser för svarar folktandvårdens priser för
tandvård om inte landstinget tandvård om inte regionen komkommer överens med vårdgivaren mer överens med vårdgivaren
om något annat. Den patient- om något annat. Den patientavgift som patienten betalat skall avgift som patienten betalat ska
räknas av från ersättningen.
räknas av från ersättningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

58

Senaste lydelse 2003:1209.
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Förslag till
lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 2 och 3 §§ och 8 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619)59 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4 kap.
2 §60

En huvudman får inte vara
1. underårig eller i konkurs,
2. bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om
inte Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger
det,
3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta, eller
4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.
En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
En huvudman, som utses av
En huvudman, som utses av
kommunfullmäktige eller lands- kommunfullmäktige eller regiontingsfullmäktige enligt 3 §, får fullmäktige enligt 3 §, får inte
inte heller vara anställd eller styr- heller vara anställd eller styrelseelseledamot i något annat bank- ledamot i något annat bankaktiebolag än Swedbank AB aktiebolag än Swedbank AB
(publ) eller i en medlemsbank.
(publ) eller i en medlemsbank.
3 §61
Av antalet huvudmän skall
Av antalet huvudmän ska
hälften, i enlighet med närmare hälften, i enlighet med närmare
föreskrifter i reglementet, väljas föreskrifter i reglementet, väljas
av kommunfullmäktige eller av kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige inom spar- regionfullmäktige inom sparbankens
verksamhetsområde. bankens
verksamhetsområde.
Lagen omtryckt 1996:1005.
Senaste lydelse 2011:456.
61
Senaste lydelse 2004:304.
59
60
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Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i
sparbanken. Kravet på att dessa
huvudmän skall vara insättare
gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens bildande. En huvudman
som står i tur att avgå får inte
delta i valet för besättande av
hans egen plats.
Skall flera korporationer förrätta val av huvudmän skall, om
inte särskilda skäl föranleder till
något annat, fördelningen av antalet mandat mellan dem ske efter
det invånarantal som de företräder.
Bestämmelserna i 2 § lagen
(1992:339) om proportionellt valsätt skall tillämpas också på kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktiges val av huvudmän.

Författningsförslag

Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i
sparbanken. Kravet på att dessa
huvudmän ska vara insättare
gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens bildande. En huvudman
som står i tur att avgå får inte
delta i valet för besättande av
hans egen plats.
Ska flera korporationer förrätta val av huvudmän ska, om
inte särskilda skäl föranleder till
något annat, fördelningen av antalet mandat mellan dem ske efter
det invånarantal som de företräder.
Bestämmelserna i 2 § lagen
(1992:339) om proportionellt valsätt ska tillämpas också på kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges val av huvudmän.

8 kap.
4§
En sådan stiftelse som avses i
En sådan stiftelse som avses i
1 § andra stycket får förutom 1 § andra stycket får förutom
styrelsen finnas huvudmän till styrelsen finnas huvudmän till
det antal och med de uppgifter det antal och med de uppgifter
som framgår av stiftelseförord- som framgår av stiftelseförordnandet. Bestämmelserna i 4 kap. nandet. Bestämmelserna i 4 kap.
3 § om kommunfullmäktiges och 3 § om kommunfullmäktiges och
landstingsfullmäktiges val av hu- regionfullmäktiges val av huvudvudmän i sparbanker gäller också män i sparbanker gäller också
huvudmän i en sådan stiftelse.
huvudmän i en sådan stiftelse.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 11 § konkurslagen (1987:672)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
11 §
Säkerhet enligt 10 § skall bestå
Säkerhet enligt 10 § ska bestå
av pant eller borgen. Borgen skall av pant eller borgen. Borgen ska
ställas såsom för egen skuld och, ställas såsom för egen skuld och,
om den ingås av två eller flera om den ingås av två eller flera
personer gemensamt, vara soli- personer gemensamt, vara solidarisk.
darisk.
Om en bank eller något annat
Om en bank eller något annat
jämförbart kreditinstitut skall jämförbart kreditinstitut ska ställa
ställa säkerhet, får förvaltaren säkerhet, får förvaltaren godta
godta en utfästelse av institutet en utfästelse av institutet att inatt infria den förpliktelse som fria den förpliktelse som säkersäkerheten skall avse.
heten ska avse.
Staten, kommun, region och
Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund kommunalförbund behöver inte
behöver inte ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1988:97)
om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5 §62

I denna lag avses med
fullmäktige:
kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och
förbundsfullmäktige i kommunalförbund,
styrelse:
kommunstyrelse,
landstingsstyrelse och förbundsstyrelse i kommunalförbund med
förbundsfullmäktige.

fullmäktige:
kommunfullmäktige, regionfullmäktige och
förbundsfullmäktige i kommunalförbund,
styrelse:
kommunstyrelse,
regionstyrelse och förbundsstyrelse i kommunalförbund med
förbundsfullmäktige.

7 §63
Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för
fullmäktige. Styrelsen får dock inte besluta i ett ärende som rör
1. val av ledamöter och ersättare i styrelsen eller någon annan
nämnd eller av revisorer,
2. ansvarsfrihet för styrelsens
2. ansvarsfrihet för styrelsens
eller en annan nämnds ledamöter eller en annan nämnds ledamöter
eller åtgärd för att bevara kom- eller åtgärd för att bevara kommunens, landstingets eller kom- munens, regionens eller kommumunalförbundets rätt.
nalförbundets rätt.

62
63

Senaste lydelse 1999:941.
Senaste lydelse 2006:371.
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Beslut som har fattats med
Beslut som har fattats med
stöd av första stycket skall an- stöd av första stycket ska anmälas till fullmäktige vid nästa mälas till fullmäktige vid nästa
sammanträde.
sammanträde.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950)64
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
11 §65
Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om
1. ägaren flyttar från Sverige för att bosätta sig i ett annat land,
2. föremålet genom arv, testamente eller bodelning har förvärvats av en enskild person som är bosatt i ett annat land,
3. föremålet förs ut ur landet
3. föremålet förs ut ur landet
av en offentlig institution här i av en offentlig institution här i
landet eller en institution som får landet eller en institution som
bidrag av stat, kommun eller får bidrag av stat, kommun eller
landsting och det ska föras till- region och det ska föras tillbaka
baka till Sverige,
till Sverige,
4. föremålet förs ut av en enskild person för att användas i samband med offentlig kulturverksamhet och det ska föras tillbaka till
Sverige, eller
5. föremålet tillfälligt är i landet.
Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet får tillstånd till utförsel ges om föremålet har förvärvats av en institution
i utlandet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

64
65

Lagen omtryckt 2002:620.
Senaste lydelse 2017:562.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster66 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §67
Särskild löneskatt ska för varje år betalas till staten med 6,15 procent på sådan ersättning som avses i 2 kap. 10 och 11 §§ socialavgiftslagen (2000:980) till personer som vid årets ingång har fyllt
65 år och med 24,26 procent på
1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,
2. avgångsersättning
som
2. avgångsersättning
som
annorledes än på grund av kollek- annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags- tivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, försäkring utbetalas av staten,
kommun eller kommunalförbund kommun eller kommunalförbund
som arbetsgivare eller av Sveriges som arbetsgivare eller av Sveriges
Kommuner och Landsting eller Kommuner och Landsting eller
det för kommunerna och lands- det för kommunerna och regiontingen gemensamma organet för erna gemensamma organet för
administration av personal- administration av personalpension, under förutsättning att pension, under förutsättning att
arbetsgivaren tillämpar kommu- arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan nalt pensionsavtal eller av annan
arbetsgivare, under förutsätt- arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar ning att arbetsgivaren tillämpar
kommunalt pensionsavtal och kommunalt pensionsavtal och
att borgen eller liknande garanti att borgen eller liknande garanti

66
67

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.
Senaste lydelse 2015:772.
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tecknats av kommun, kommu- tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kom- nalförbund eller Sveriges Kommuner och Landsting,
muner och Landsting,
3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts
enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,
5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som
åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i
form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för förlorad
inkomst,
6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till
– en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 § socialförsäkringsbalken om ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § socialavgiftslagen, eller
– en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse
enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant
bidrag som avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren
skattepliktig intäkt som utgörs av rabatt, bonus eller annan ersättning på grund av kundtrohet eller liknande, är den som slutligt har
stått för de kostnader som ligger till grund för ersättningen skattskyldig enligt denna lag. I fråga om sådan förmån som avses i 10 kap.
11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) är den i vars
tjänst rättigheten förvärvats skattskyldig enligt denna lag. I fråga om
annan för mottagaren skattepliktig ersättning som utgetts av en
utomlands bosatt fysisk person eller av en utländsk juridisk person
och som har sin grund i en anställning i Sverige hos någon annan än
den som utgett ersättningen, är den hos vilken mottagaren är anställd i Sverige skattskyldig enligt denna lag.
Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna
i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen.
Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska
bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången
av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning
för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan
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anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter
utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för
en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger
sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

Härigenom föreskrivs att 8 och 14–16 §§ arkivlagen (1990:782)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §68
Regeringen bestämmer vilken arkivmyndighet som ska finnas för
tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana
organ som avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska
skötas av den statliga arkivmyndigheten.
Kommunstyrelsen är arkivKommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och myndighet i kommunen och
landstingsstyrelsen i landstinget, regionstyrelsen i regionen, om inte
om inte kommunfullmäktige eller kommunfullmäktige eller regionlandstingsfullmäktige har utsett fullmäktige har utsett någon
någon annan nämnd eller styrel- annan nämnd eller styrelse till
se till arkivmyndighet.
arkivmyndighet.
Den kommunala arkivmynDen kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana digheten ska se till att sådana
juridiska personer som avses i juridiska personer som avses i
2 kap. 3 § offentlighets- och sek- 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fullgör retesslagen (2009:400) fullgör
sina skyldigheter enligt 3–6 §§ sina skyldigheter enligt 3–6 §§
denna lag. I de fall flera kom- denna lag. I de fall flera kommuner eller flera landsting be- muner eller flera regioner bestämstämmer tillsammans i ett sådant mer tillsammans i ett sådant föreföretag fullgörs uppgiften av tag fullgörs uppgiften av arkivarkivmyndigheten i den kommun myndigheten i den kommun eller
eller det landsting som kommu- den region som kommunerna eller
nerna eller landstingen kommer regionerna kommer överens om.
överens om.

68

Senaste lydelse 2010:1999.
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Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje
stycket 1 fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av den
statliga arkivmyndigheten i de fall det enskilda organet förvarar ett
statligt arkiv och av de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det
enskilda organet förvarar ett kommunalt arkiv.
Den statliga arkivmyndigheten ska också sköta tillsynen över att
Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ avseende handlingar som förvaras med stöd av
lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska
kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
14 §69
Om en kommunal myndighet
Om en kommunal myndighet
har upphört och dess verksamhet har upphört och dess verksamhet
inte har förts över till en annan inte har förts över till en annan
kommunal myndighet, ska myn- kommunal myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas till dighetens arkiv överlämnas till
arkivmyndigheten inom tre må- arkivmyndigheten inom tre månader såvida inte kommunfull- nader såvida inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige mäktige eller regionfullmäktige
har beslutat något annat.
har beslutat något annat.
I lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för
förvaring finns bestämmelser om förvaring av kommunala myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall.
15 §70
Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en
kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom
sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av
1. lag, eller
2. särskilt beslut av kommun2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfull- fullmäktige eller regionfullmäkmäktige.
tige.
Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått
som lån.

69
70

Senaste lydelse 2015:604.
Senaste lydelse 1993:1296.
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16 §71
Kommunfullmäktige
eller
Kommunfullmäktige
eller
landstingsfullmäktige får meddela regionfullmäktige får meddela
föreskrifter om arkivvården inom föreskrifter om arkivvården inom
kommunen, i den utsträckning kommunen, i den utsträckning
något annat inte är särskilt före- något annat inte är särskilt föreskrivet.
skrivet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 1993:1296.
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Förslag till
lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 och 4 §§ begravningslagen
(1990:1144) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
3 §72
En församling som är huvudEn församling som är huvudman för begravningsverksam- man för begravningsverksamheten skall vidta de beredskaps- heten ska vidta de beredskapsförförberedelser som behövs för beredelser som behövs för denna
denna verksamhet under höjd verksamhet under höjd beredberedskap.
skap.
Bestämmelser om vilket anBestämmelser om vilket ansvar kommuner i detta samman- svar kommuner i detta sammanhang har inom det civila försva- hang har inom det civila försvaret finns i lagen (2006:544) om ret finns i lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgär- kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära der inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd händelser i fredstid och höjd
beredskap.
beredskap.
4 §73
Skyldigheten att lämna uppSkyldigheten att lämna upplysningar m.m. enligt 6 kap. 1 § lysningar m.m. enligt 6 kap. 1 §
andra stycket och 2 § lagen andra stycket och 2 § lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i freds- extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller för tid och höjd beredskap gäller för
huvudman och annan församling huvudman och annan församling

72
73

Senaste lydelse 2006:633.
Senaste lydelse 2006:633.
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som innehar en eller flera all- som innehar en eller flera allmänna begravningsplatser.
männa begravningsplatser.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

93

Författningsförslag

1.34

SOU 2018:10

Förslag till
lag om ändring i lagen (1990:1402) om
övertagande av vissa sjukhem och andra
vårdinrättningar

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1990:1402) om övertagande
av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
En kommun får den 1 januari
En kommun får den 1 januari
1992 eller senare även överta an- 1992 eller senare även överta ansvaret för och driften av en annan svaret för och driften av en annan
vårdinrättning för långtidssjuk- vårdinrättning för långtidssjukvård än som avses i 1 §, om vård än som avses i 1 §, om
landstingskommunen och kom- regionen och kommunen kommer
munen kommer överens om det. överens om det.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 2 § minerallagen (1991:45) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 kap.
2 §74
Om säkerhet som skall ställas
Om säkerhet som ska ställas
enligt denna lag inte har godkänts enligt denna lag inte har godkänts
av den till vars förmån den ställs, av den till vars förmån den ställs,
skall säkerheten prövas av läns- ska säkerheten prövas av länsstyrelsen.
styrelsen.
Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensmannen svarar som för egen skuld och, om flera har tecknat borgen, de
svarar solidariskt.
Staten, kommuner, landsting
Staten, kommuner, regioner
och kommunalförbund behöver och kommunalförbund behöver
inte ställa säkerhet.
inte ställa säkerhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:419)
om resekostnadsersättning vid sjukresor

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §75
Landsting och kommuner
Regioner och kommuner som
som inte tillhör något landsting inte tillhör någon region (sjuk(sjukvårdshuvudmän) ska, i fråga vårdshuvudmän) ska, i fråga om
om personer som är försäkrade personer som är försäkrade för
för bosättningsbaserade förmåner bosättningsbaserade förmåner enenligt 4 och 5 kap. socialförsäk- ligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, lämna ersättning för ringsbalken, lämna ersättning för
resekostnader
resekostnader
1. i samband med öppen
1. i samband med öppen
hälso- och sjukvård som anord- hälso- och sjukvård som anordnas av ett landsting eller en kom- nas av en region eller en kommun
mun som inte ingår i ett landsting som inte ingår i en region eller i
eller i samband med sjukhusvård, samband med sjukhusvård,
2. i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m. som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,
3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en
undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för
vissa läkarutlåtanden m.m.,
4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt en person
med funktionsnedsättning,
5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om
statligt tandvårdsstöd,
6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare
inom studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag
betalas ut av högskolestyrelse,
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Senaste lydelse 2017:36.
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7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem
som har tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer,
8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart
samband med en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade,
9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av
bestämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30).
I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning
lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg.
För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning
lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av
sjukdom eller förlossning.
Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och
vid fysioterapi enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i folkbokföringslagen
(1991:481)

Härigenom föreskrivs att 10 § folkbokföringslagen (1991:481)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §76
En vistelse anses inte leda till
En vistelse anses inte leda till
ändrad bosättning om den för- ändrad bosättning om den föranleds enbart av uppdrag som anleds enbart av uppdrag som
riksdagsledamot, statsråd eller riksdagsledamot, statsråd eller
heltidsarvoderad förtroendevald heltidsarvoderad förtroendevald
i landsting.
i region.
En vistelse på viss fastighet som inte enbart föranleds av förhållande som avses i första stycket anses inte heller leda till ändrad
bosättning om personen har anknytning till en annan fastighet
genom att disponera en bostad där.
En person som regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast på en
fastighet där han eller hon med tillämpning av första eller andra
stycket inte ska anses bosatt, anses bosatt på den fastighet som han
eller hon med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses ha
sin starkaste anknytning till.
Sammanlever en person som omfattas av första eller andra
stycket med sin familj på en fastighet där han eller hon enligt 7 §
skulle anses vara bosatt, får Skatteverket på ansökan besluta att han
eller hon ska folkbokföras på den fastigheten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta

Härigenom föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §77
Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:
1. avlöning eller därmed jäm1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av an- förlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska ställning eller uppdrag hos svenska
staten, svensk kommun eller staten, svensk kommun eller
svensk region;
svenskt landsting;
2. avlöning eller därmed jäm2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av förlig förmån, som utgått av
annan anställning eller annat annan anställning eller annat
uppdrag än hos svenska staten, uppdrag än hos svenska staten,
svensk kommun eller svenskt svensk kommun eller svensk
landsting, i den mån inkomsten region, i den mån inkomsten förförvärvats genom verksamhet här värvats genom verksamhet här i
riket;
i riket;
3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ
i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var
verksamheten utövats;
4. ersättning i form av pension, med undantag av barnpension,
sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje
kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt
annan ersättning enligt samma balk;
5. pension på grund av anställ5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska ning eller uppdrag hos svenska
staten, svensk kommun eller staten, svensk kommun eller
svenskt landsting;
svensk region;
77

Senaste lydelse 2012:833.
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6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än
tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket
bedriven försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande samt avskattning av en sådan försäkring eller ett
sådant pensionssparkonto;
6 a. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än
tjänstepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i
den utsträckning den skattskyldige vid den årliga beskattningen fått
avdrag för premier eller om premierna inte räknats som inkomst
för den försäkrade enligt inkomstskattelagen (1999:1229);
7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om
tjänstepension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller
förmån, om förmånen utgår på grund av förutvarande tjänst och den
tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige;
8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller
annan författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring;
9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;
10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;
11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen
(2000:980), arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom
ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och
som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag
har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet;
12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på
– ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen
(1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat
till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets
ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller

100

SOU 2018:10

Författningsförslag

– ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som redaren anlitar.
Som inkomst enligt första stycket 1–3 och 12 anses också förskott
på sådan inkomst.
Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag
eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad
här i riket även om den enskilde inom ramen för verksamheten
– gör tjänsteresor utomlands, eller
– utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att
tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala
arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.
Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt
inkomstskattelagen.
6 §78
Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person för:
1. avlöning eller annan därmed
1. avlöning eller annan därmed
jämförlig förmån, som utgått av jämförlig förmån, som utgått av
annan anställning eller annat upp- annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk drag än hos svenska staten, svensk
kommun eller svenskt landsting, kommun eller svensk region, om
om
a) mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller
tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och
b) ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här
i riket eller på dennes vägnar, samt
c) ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren
har här i riket;
2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av
arbetsgivare för kostnad
a) för resa till respektive från Sverige vid anställningens början
respektive slut och
b) för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;
78
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3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller
suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag
eller annan svensk juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för
kostnad
a) för resa till respektive från förrättningen och
b) för logi i samband med förrättningen;
4. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första
stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229);
5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av svensk
utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd);
6. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 § och 6 kap. 3 § och 7 kap. 10
och 19 §§ bostadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
4 §79
En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, får vägras inträde i
föreningen även om de i 3 § angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda.
En kommun eller ett landsting
En kommun eller region som
som har förvärvat bostadsrätt till har förvärvat bostadsrätt till en
en bostadslägenhet får inte vägras bostadslägenhet får inte vägras
inträde i föreningen.
inträde i föreningen.
6 kap.
3 §80
En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får
inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål.
Samtycke behövs dock inte vid
1. förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt
8 kap., om den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten, eller
2. förvärv som görs av en kom2. förvärv som görs av en kommun eller ett landsting.
mun eller region.

79
80

Senaste lydelse 1992:505.
Senaste lydelse 1995:1464.
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7 kap.
10 §81
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till
annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 6 § andra stycket.
Samtycke behövs dock inte,
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller
tvångsförsäljning enligt 8 kap. av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen,
eller
2. om lägenheten är avsedd för
2. om lägenheten är avsedd för
permanentboende och bostads- permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av rätten till lägenheten innehas av
en kommun eller region.
en kommun eller ett landsting.
Styrelsen skall genast underStyrelsen ska genast underrättas om en upplåtelse enligt rättas om en upplåtelse enligt
andra stycket.
andra stycket.
19 §82
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Vid bedömningen ska det
särskilt beaktas om det som ligger bostadsrättshavaren till last har
sin grund i att en närstående eller tidigare närstående har utsatt
bostadsrättshavaren eller någon i bostadsrättshavarens hushåll för
brott.
Nyttjanderätten till en boNyttjanderätten till en bostadslägenhet är inte förverkad på stadslägenhet är inte förverkad på
grund av att en skyldighet som grund av att en skyldighet som
avses i 18 § 7 inte fullgörs, om avses i 18 § 7 inte fullgörs, om
bostadsrättshavaren är en kom- bostadsrättshavaren är en kommun eller ett landsting och skyl- mun eller region och skyldigheten
digheten inte kan fullgöras av en inte kan fullgöras av en kommun
kommun eller ett landsting.
eller region.

81
82

Senaste lydelse 2003:31.
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En skyldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i ett
visst företag eller någon liknande skyldighet får inte läggas till grund
för förverkande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §83
Termer och uttryck som anTermer och uttryck som används i denna lag har samma be- vänds i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde tydelse och tillämpningsområde
som
i
inkomstskattelagen som
i
inkomstskattelagen
(1999:1229). Med beskattningsår (1999:1229). Med beskattningsår
för staten, landstingskommuner, för staten, regioner, kommuner
kommuner och kommunalför- och kommunalförbund avses
bund avses dock i denna lag dock i denna lag kalenderår. Med
kalenderår. Med beskattningsår beskattningsår för svenska hanför svenska handelsbolag och delsbolag och europeiska ekonoeuropeiska ekonomiska intresse- miska intressegrupperingar avses
grupperingar avses i denna lag i denna lag räkenskapsåret.
räkenskapsåret.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument84 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §85
Prospekt behöver inte upprättas, om de överlåtbara värdepapperen
1. villkorslöst och oåterkalle1. villkorslöst och oåterkalleligt garanteras av en stat inom ligt garanteras av en stat inom
EES eller av ett landsting eller en EES eller av en region eller komkommun eller en motsvarande mun eller en motsvarande reregional eller lokal myndighet gional eller lokal myndighet inom
inom EES, eller
EES, eller
2. utgörs av icke aktierelate2. utgörs av icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som rade överlåtbara värdepapper som
ges ut av en stat eller en central- ges ut av en stat eller en centralbank inom EES, av ett landsting bank inom EES, av en region eller
eller en kommun eller en mot- kommun eller en motsvarande
svarande regional eller lokal myn- regional eller lokal myndighet
dighet inom EES eller av en inom EES eller av en mellanstatmellanstatlig organisation i vilken lig organisation i vilken en eller
en eller flera stater inom EES är flera stater inom EES är medlemmar.
medlemmar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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lag om ändring i lagen (1991:1109)
om uppdragsutbildning i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 1, 2 och 5 §§ lagen (1991:1109) om
uppdragsutbildning i vissa fall ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Med uppdragsutbildning avses
Med uppdragsutbildning avses
i denna lag utbildning som inne- i denna lag utbildning som innebär att kommuner och lands- bär att kommuner och regioner
tingskommuner mot särskild er- mot särskild ersättning från
sättning från annan än enskild, annan än enskild, för dennes
för dennes räkning anordnar ut- räkning anordnar utbildning för
bildning för personer som upp- personer som uppdragsgivaren
dragsgivaren utser. Uppdrags- utser. Uppdragsutbildning får beutbildning får bedrivas på de drivas på de villkor som anges i
villkor som anges i denna lag.
denna lag.
2 §86
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
bedriva uppdragsutbildning som bedriva uppdragsutbildning som
i fråga om art och nivå motsvar- i fråga om art och nivå motsvaar den verksamhet kommunen rar den verksamhet kommunen
eller landstinget får bedriva inom eller regionen får bedriva inom
skolväsendet. Uppdragsutbild- skolväsendet. Uppdragsutbildningen får dock inte motsvara ningen får dock inte motsvara
ett helt nationellt program i gym- ett helt nationellt program i gymnasieskolan.
nasieskolan.
5§
Kommuner och regioner som
Kommuner och landstingskommuner som är huvudmän för är huvudmän för folkhögskolor
folkhögskolor som kan få stats- som kan få statsbidrag, får bebidrag, får bedriva uppdrags- driva uppdragsutbildning vid
86
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utbildning vid skolorna vid sidan skolorna vid sidan av den verkav den verksamhet som kan be- samhet som kan berättiga till
rättiga till statsbidrag.
statsbidrag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård

Härigenom föreskrivs att 1, 4, 7 a, 15 och 40 §§ lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård87 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §88
Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821) gäller all psykiatrisk vård. Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande
och annat tvång (tvångsvård) ges i denna lag.
Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
ett landsting gäller även en kom- en region gäller även en kommun som inte ingår i ett landsting. mun som inte ingår i en region.
Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den
sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven.
4 §89
Ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för tvångsvård får inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats,
av vilket det framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för sluten psykiatrisk tvångsvård av patienten är uppfyllda.
Vårdintyget ska grundas på en särskild läkarundersökning.
En undersökning för vårdEn undersökning för vårdintyg får företas endast om det intyg får företas endast om det
finns skälig anledning till det. finns skälig anledning till det.
Undersökningen utförs av en Undersökningen utförs av en
legitimerad läkare. Om under- legitimerad läkare. Om undersökningen inte kan utföras med sökningen inte kan utföras med
patientens samtycke, får patien- patientens samtycke, får patienLagen omtryckt 2008:415.
Senaste lydelse 2017:37.
89
Senaste lydelse 2008:415.
87
88
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ten tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av en
läkare i allmän tjänst eller av en
läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra
undersökningar för vårdintyg.

Författningsförslag

ten tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av en
läkare i allmän tjänst eller av en
läkare som enligt avtal med regionen har till uppgift att utföra
undersökningar för vårdintyg.

7 a §90
En samordnad vårdplan ska innehålla uppgifter om
– det bedömda behovet av in– det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och satser från regionens hälso- och
sjukvård och kommunens social- sjukvård och kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård,
tjänst eller hälso- och sjukvård,
– beslut om insatser och, så långt möjligt, patientens inställning
till insatserna i vårdplanen,
– vilken enhet vid landstinget
– vilken enhet vid regionen
eller kommunen som ansvarar för eller kommunen som ansvarar för
respektive insats, och
respektive insats, och
– eventuella åtgärder som vid– eventuella åtgärder som vidtas av andra än landstinget eller tas av andra än regionen eller
kommunen.
kommunen.
Vårdplanen ska upprättas av
Vårdplanen ska upprättas av
chefsöverläkaren, om han eller chefsöverläkaren, om han eller
hon bedömer att patienten kom- hon bedömer att patienten kommer att vara i behov av insatser mer att vara i behov av insatser
enligt första stycket i samband enligt första stycket i samband
med öppen psykiatrisk tvångs- med öppen psykiatrisk tvångsvård. Vårdplanen ska så långt vård. Vårdplanen ska så långt
möjligt utformas i samråd med möjligt utformas i samråd med
patienten och, om det inte är patienten och, om det inte är
olämpligt, med dennes närstå- olämpligt, med dennes närstående. Vårdplanen ska utformas i ende. Vårdplanen ska utformas i
samarbete mellan de enheter vid samarbete mellan de enheter vid
kommunen eller landstinget som kommunen eller regionen som
svarar för insatserna. Vårdplanen svarar för insatserna. Vårdplanen
90

Senaste lydelse 2017:369.
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är upprättad när den har justerats av enheterna.
Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid landsting,
kommun eller annan huvudman
om beslut om öppen psykiatrisk
tvångsvård.
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är upprättad när den har justerats av enheterna.
Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid region,
kommun eller annan huvudman
om beslut om öppen psykiatrisk
tvångsvård.

15 §91
Vård enligt denna lag ges på
Vård enligt denna lag ges på
en sjukvårdsinrättning som drivs en sjukvårdsinrättning som drivs
av en region.
av ett landsting.
Om det finns synnerliga skäl,
Om det finns synnerliga skäl,
får regeringen bestämma att vård får regeringen bestämma att vård
får ges även på någon annan vård- får ges även på någon annan vårdinrättning. På en sådan inrättning inrättning. På en sådan inrättning
ska tillämpas det som i denna ska tillämpas det som i denna
lag sägs om sjukvårdsinrättning lag sägs om sjukvårdsinrättning
som drivs av en region.
som drivs av ett landsting.
40 §92
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
medge undantag från kravet i 4 § på att läkare som utför undersökning för vårdintyg ska vara legitimerad och från kravet i 39 § på
specialistkompetens.
Om regeringen enligt 15 §
Om regeringen enligt 15 §
andra stycket bestämt att vård andra stycket bestämt att vård
enligt denna lag får ges på någon enligt denna lag får ges på någon
annan vårdinrättning än en sådan annan vårdinrättning än en sådan
som drivs av ett landsting, ska som drivs av en region, ska
regeringen, eller den myndighet regeringen, eller den myndighet
som regeringen bestämmer, upp- som regeringen bestämmer, uppdra åt en erfaren läkare med dra åt en erfaren läkare med
specialistkompetens inom någon specialistkompetens inom någon
av de psykiatriska specialiteterna av de psykiatriska specialiteterna
att fullgöra de uppgifter som att fullgöra de uppgifter som
91
92

Senaste lydelse 2008:415.
Senaste lydelse 2008:415.
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enligt denna lag ankommer på enligt denna lag ankommer på
chefsöverläkare.
chefsöverläkare.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård

Härigenom föreskrivs att 2 och 6 §§ lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård93 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §94
Föreskrifterna i hälso- och
Föreskrifterna i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) om sjukvårdslagen (2017:30) om
skyldighet för ett landsting att skyldighet för en region att ererbjuda hälso- och sjukvård gäller bjuda hälso- och sjukvård gäller
även rättspsykiatrisk vård.
även rättspsykiatrisk vård.
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
ett landsting gäller också en kom- en region gäller också en kommun som inte ingår i ett lands- mun som inte ingår i en region.
ting.
Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den
sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven.
6 §95
Rättspsykiatrisk vård ges på
Rättspsykiatrisk vård ges på
en sjukvårdsinrättning som drivs en sjukvårdsinrättning som drivs
av ett landsting. Den som ges av en region. Den som ges öppen
öppen rättspsykiatrisk vård får rättspsykiatrisk vård får vistas
vistas utanför en sådan sjukvårds- utanför en sådan sjukvårdsinrättning.
inrättning.
Vid rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar 15 a–17 §§ lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
På en enhet för rättspsykiatrisk undersökning får rättspsykiatrisk
vård ges åt den som genomgår undersökning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Lagen omtryckt 2008:416.
Senaste lydelse 2017:38.
95
Senaste lydelse 2008:416.
93
94
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1992:339)
om proportionellt valsätt

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §96
Denna lag gäller proportionella val som förrättas av
– kommunfullmäktige,
– landstingsfullmäktige,
– regionfullmäktige,
– styrelsen eller någon annan
– styrelsen eller någon annan
nämnd i en kommun, ett lands- nämnd i en kommun, en region
ting eller ett kommunalförbund, eller ett kommunalförbund,
– förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i kommunalförbund, och
– indelningsdelegerade.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

96

Senaste lydelse 2016:739.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1992:1140)
om Sveriges ekonomiska zon

Härigenom föreskrivs att 5 b § lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 b §97
Ett tillstånd får för sin giltigEtt tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den het göras beroende av att den
som avser att bedriva verksam- som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostna- heten ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort anläggningar derna för att ta bort anläggningar
och andra inrättningar samt för och andra inrättningar samt för
andra åtgärder för återställning. andra åtgärder för återställning.
Staten, kommuner, landsting och Staten, kommuner, regioner och
kommunalförbund behöver inte kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig,
får tillståndsmyndigheten besluta om ytterligare säkerhet.
I fråga om beskaffenheten av
I fråga om beskaffenheten av
säkerheten gäller 2 kap. 25 § ut- säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall sökningsbalken. Säkerheten ska
prövas av tillståndsmyndigheten prövas av tillståndsmyndigheten
och förvaras av länsstyrelsen i det och förvaras av länsstyrelsen i det
län som närmaste del av Sveriges län som närmaste del av Sveriges
sjöterritorium ligger i.
sjöterritorium ligger i.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

97

Senaste lydelse 1998:847.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1992:1403)
om totalförsvar och höjd beredskap

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1992:1403) om totalförsvar
och höjd beredskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §98
Vid höjd beredskap skall komVid höjd beredskap ska kommuner och landsting vidta de muner och regioner vidta de särsärskilda åtgärder i fråga om pla- skilda åtgärder i fråga om planenering och inriktning av verk- ring och inriktning av verksamsamheten, tjänstgöring och ledig- heten, tjänstgöring och ledighet
het för personal samt använd- för personal samt användning av
ning av tillgängliga resurser som tillgängliga resurser som är nödär nödvändiga för att de under vändiga för att de under de
de rådande förhållandena skall rådande förhållandena ska kunna
kunna fullgöra sina uppgifter fullgöra sina uppgifter inom
inom totalförsvaret.
totalförsvaret.
Vid höjd beredskap skall de
Vid höjd beredskap ska de
enskilda organisationer och före- enskilda organisationer och företag som enligt överenskommelse tag som enligt överenskommelse
eller på annan grund är skyldiga eller på annan grund är skyldiga
att fortsätta sin verksamhet i att fortsätta sin verksamhet i
krig vidta de särskilda åtgärder i krig vidta de särskilda åtgärder i
fråga om planering och inrikt- fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänst- ning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal göring och ledighet för personal
samt användning av tillgängliga samt användning av tillgängliga
resurser som är nödvändiga för resurser som är nödvändiga för
att de under de rådande förhål- att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra landena ska kunna fullgöra dessa
dessa skyldigheter.
skyldigheter.

98

Senaste lydelse 1999:946.
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Innebörden i övrigt av att höjd beredskap råder framgår av andra
författningar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § och 3 kap. 32 a § sametingslagen (1992:1433) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
2 §99
Sametinget skall bestå av 31
Sametinget ska bestå av 31
ledamöter, utsedda genom val. ledamöter, utsedda genom val.
För ledamöterna skall det utses För ledamöterna ska det utses
ersättare. I fråga om antalet er- ersättare. I fråga om antalet ersättare och hur de skall utses sättare och hur de ska utses
gäller bestämmelserna i 14 kap. gäller bestämmelserna i 14 kap.
15 § vallagen (2005:837) om val 15 § vallagen (2005:837) om val
till landstingsfullmäktige. Leda- till regionfullmäktige. Ledamöterna skall vara svenska med- möterna ska vara svenska medborgare.
borgare.
Efter förslag av Sametinget
Efter förslag av Sametinget
förordnar regeringen ordförande förordnar regeringen ordförande
i Sametinget. Ordföranden skall i Sametinget. Ordföranden ska
utses bland tingets ledamöter. utses bland tingets ledamöter.
Sametinget väljer en eller flera Sametinget väljer en eller flera
vice ordförande bland ledamöter- vice ordförande bland ledamöterna. Sametinget får återkalla vice na. Sametinget får återkalla vice
ordförandes uppdrag.
ordförandes uppdrag.
3 kap.
32 a §100
Om en ledamot har avgått
Om en ledamot har avgått
före utgången av den tid för före utgången av den tid för
vilken ledamoten blivit vald, skall vilken ledamoten blivit vald, ska
länsstyrelsen på anmälan av Same- länsstyrelsen på anmälan av Sametingets ordförande inkalla en ny tingets ordförande inkalla en ny
99

Senaste lydelse 2006:803.
Senaste lydelse 2006:803.
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ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 14 kap. 21 § vallagen
(2005:837) som avser ny ordinarie landstingsledamot.
Om en ersättare för ledamot
har inträtt som ordinarie ledamot
eller avgått som ersättare av
annan orsak, skall länsstyrelsen
på anmälan av Sametingets ordförande utse ytterligare ersättare
enligt de bestämmelser i 14 kap.
22 § vallagen som avser ersättare
för landstingsledamot.
Den förrättning som avses i
första och andra styckena är
avslutad när protokollet från förrättningen har lagts fram för
granskning. Efter sammanräkningen skall valsedlarna åter läggas
i omslag på det sätt som föreskrivs i 31 §.

SOU 2018:10

ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 14 kap. 21 § vallagen
(2005:837) som avser ny ordinarie ledamot i regionfullmäktige.
Om en ersättare för ledamot
har inträtt som ordinarie ledamot
eller avgått som ersättare av
annan orsak, ska länsstyrelsen på
anmälan av Sametingets ordförande utse ytterligare ersättare
enligt de bestämmelser i 14 kap.
22 § vallagen som avser ersättare
för ledamot i regionfullmäktige.
Den förrättning som avses i
första och andra styckena är
avslutad när protokollet från förrättningen har lagts fram för
granskning. Efter sammanräkningen ska valsedlarna åter läggas
i omslag på det sätt som föreskrivs i 31 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:335)
om Barnombudsman

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1993:335) om Barnombudsman ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5 §101

Förvaltningsmyndigheter,
kommuner och landsting skall på
Barnombudsmannens uppmaning
lämna uppgifter till ombudsmannen om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och
ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga
att på ombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

Förvaltningsmyndigheter,
kommuner och regioner ska på
Barnombudsmannens uppmaning
lämna uppgifter till ombudsmannen om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och
ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga
att på ombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

101

Senaste lydelse 2002:377.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 10, 16, 17, 21 d, 22, 23, 26 f, 28 a
och 28 c–28 e §§ och rubriken närmast före 16 § lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §102
Varje landsting skall, om inte
Varje region ska, om inte
något annat avtalats enligt 17 §, något annat avtalats enligt 17 §,
svara för insatser enligt 9 § 1.
svara för insatser enligt 9 § 1.
Varje kommun skall, om inte
Varje kommun ska, om inte
något annat avtalats enligt 17 §, något annat avtalats enligt 17 §,
svara för insatser enligt 9 § 2–10. svara för insatser enligt 9 § 2–10.
3§
Vad som föreskrivs för regionVad som föreskrivs för landsting i denna lag gäller också kom- er i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i något muner som inte ingår i någon
landsting.
region.
10 §103
I samband med att en insats
I samband med att en insats
enligt denna lag beviljas ska den enligt denna lag beviljas ska den
enskilde erbjudas att en indivi- enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och duell plan med beslutade och
planerade insatser upprättas i planerade insatser upprättas i
samråd med honom eller henne. samråd med honom eller henne.
Den som har beviljats en insats Den som har beviljats en insats
ska när som helst kunna begära ska när som helst kunna begära
att en plan upprättas, om det att en plan upprättas, om det
inte redan har skett. I planen ska inte redan har skett. I planen ska
102
103

Senaste lydelse 2005:125
Senaste lydelse 2010:480.
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även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller
landstinget. Planen ska omprövas
fortlöpande och minst en gång
om året.
Landstinget och kommunen
ska underrätta varandra om upprättade planer.

även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller
regionen. Planen ska omprövas
fortlöpande och minst en gång
om året.
Regionen och kommunen ska
underrätta varandra om upprättade planer.

Gemensamma bestämmelser
om landstingens och
kommunernas ansvar

Gemensamma bestämmelser
om regionernas och
kommunernas ansvar

16 §104
En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som
är bosatta i kommunen. Ansvaret för insatser enligt 9 § 2–10 omfattar dock inte dem som är bosatta i kommunen genom beslut av
en annan kommun i fall som avses i 16 c eller 16 d §.
Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun,
ska kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till
insatser enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen ska utan
dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger
den enskilde rätt till om han eller hon bosätter sig i kommunen.
Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då
insatserna blir tillgängliga för den enskilde.
Förhandsbesked enligt andra stycket ska också meddelas på ansökan av en person som redan är bosatt i kommunen, om en annan
kommun enligt 16 c eller 16 d § har ansvaret enligt denna lag, och
om ansökan avser
1. insats enligt 9 § 8 eller 9, eller
2. andra insatser enligt 9 § och den enskilde ordnar eget boende.
Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en
tillfällig vistelse i en kommun ska kommunen ansvara för det stöd
och den hjälp som behövs i akuta situationer.

104

Senaste lydelse 2011:329.
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I fråga om landstingets förI fråga om regionens förplikpliktelser gäller vad som sägs i telser gäller vad som sägs i denna
denna paragraf om kommunen i paragraf om kommunen i stället
stället landstinget.
regionen.
17 §105
Ett landsting eller en komEn region eller en kommun
mun får med bibehållet ansvar får med bibehållet ansvar sluta
sluta avtal med någon annan om avtal med någon annan om att
att tillhandahålla insatser enligt tillhandahålla insatser enligt
denna lag. Om ett avtal som en denna lag. Om ett avtal som en
kommun träffar med en enskild kommun träffar med en enskild
innebär att en insats enligt 9 § 8 innebär att en insats enligt 9 § 8
eller 9 ska tillhandahållas i en eller 9 ska tillhandahållas i en
annan kommun, ska den kom- annan kommun, ska den kommunen underrättas om avtalet.
munen underrättas om avtalet.
Ett landsting och en kommun
En region och en kommun
som ingår i landstinget får träffa som ingår i regionen får träffa
avtal om att ansvar för en eller avtal om att ansvar för en eller
flera uppgifter enligt denna lag flera uppgifter enligt denna lag
överlåts från landstinget till kom- överlåts från regionen till kommunen eller från kommunen till munen eller från kommunen till
landstinget. Om en sådan över- regionen. Om en sådan överlåtelse sker ska föreskrifterna i låtelse sker ska föreskrifterna i
denna lag om landsting eller kom- denna lag om region eller kommun gälla för den till vilken upp- mun gälla för den till vilken uppgiften överlåtits.
giften överlåtits.
Om ett landsting och en komOm en region och en kommun har träffat en överenskom- mun har träffat en överenskommelse enligt andra stycket, får melse enligt andra stycket, får
överlåtaren lämna sådant ekono- överlåtaren lämna sådant ekonomiskt bidrag till mottagaren som miskt bidrag till mottagaren som
motiveras av överenskommelsen. motiveras av överenskommelsen.
Har en överlåtelse skett från ett Har en överlåtelse skett från en
landsting till samtliga kommuner region till samtliga kommuner
som ingår i landstinget, får kom- som ingår i regionen, får kommumunerna lämna ekonomiska bi- nerna lämna ekonomiska bidrag
105
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drag till varandra, om det behövs till varandra, om det behövs för
för kostnadsutjämning mellan kostnadsutjämning mellan komkommunerna.
munerna.
21 d §106
Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att
en insats lämnas enligt 9 § 8 får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 21 c §.
Handlingar skall vidare undanHandlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestäm- tas från gallring enligt bestämmelserna i 21 c § av hänsyn till melserna i 21 c § av hänsyn till
forskningens behov i ett repre- forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och sentativt urval av kommuner och
landsting och i övriga kommu- regioner och i övriga kommuner
ner och landsting beträffande ett och regioner beträffande ett
representativt urval av personer. representativt urval av personer.
22 §107
Ledningen av landstingets eller
Ledningen av regionens eller
kommunens verksamhet enligt kommunens verksamhet enligt
denna lag skall utövas av en eller denna lag ska utövas av en eller
flera nämnder som fullmäktige flera nämnder som fullmäktige
utser. Särskilda bestämmelser om utser. Särskilda bestämmelser om
gemensam nämnd finns i lagen gemensam nämnd finns i lagen
(2003:192) om gemensam nämnd (2003:192) om gemensam nämnd
inom vård- och omsorgsom- inom vård- och omsorgsområdet.
rådet.
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23 §
En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för
vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet som avses i 9 §
2–10.
Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får
endast lämnas om den enskilde är en juridisk person och om företrädarna för den juridiska personen genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Med företrädare avses
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande
ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över
verksamheten,
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett
väsentligt inflytande över verksamheten.
Vidare krävs att samtliga som anges i andra stycket 1–4 i övrigt
bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad
i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.
Kommun och landsting som
Kommun och region som ska
ska bedriva verksamhet som avses bedriva verksamhet som avses i
i första stycket ska anmäla denna första stycket ska anmäla denna
verksamhet till Inspektionen för verksamhet till Inspektionen för
vård och omsorg innan verk- vård och omsorg innan verksamheten påbörjas.
samheten påbörjas.
Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans
enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assistans,
ska göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg innan
assistenten påbörjar sitt arbete.
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26 f §
Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få
de insatser de har rätt till, får inspektionen förelägga den som svarar
för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Om inspektionen
finner att kraven i 23 § andra och tredje styckena eller 23 a § inte är
uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd, eller att en sådan
förändring som avses i 23 b § inte har anmälts, får inspektionen förelägga den som har beviljats tillståndet att avhjälpa bristen. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen
anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen
ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med
vite.
Inspektionen för vård och
Inspektionen för vård och
omsorg får även förelägga den omsorg får även förelägga den
kommun eller det landsting som kommun eller den region som
inte har fullgjort sin anmälnings- inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 23 § fjärde skyldighet enligt 23 § fjärde
stycket att fullgöra denna skyl- stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläg- dighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
gande får förenas med vite.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

28 a §108
En kommun eller ett landsting
En kommun eller en region
som inte inom skälig tid till- som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § handahåller en insats enligt 9 §
som någon är berättigad till en- som någon är berättigad till enligt ett beslut av en sådan nämnd ligt ett beslut av en sådan nämnd
som avses i 22 §, ska åläggas att som avses i 22 §, ska åläggas att
betala en särskild avgift. Det- betala en särskild avgift. Det108
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samma gäller en kommun eller samma gäller en kommun eller
ett landsting som inte inom skälig en region som inte inom skälig
tid på nytt tillhandahåller insatsen tid på nytt tillhandahåller insatsen
efter det att verkställigheten av efter det att verkställigheten av
ett sådant beslut avbrutits.
ett sådant beslut avbrutits.
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting som inte inom skälig tid som inte inom skälig tid tilltillhandahåller en insats enligt 9 § handahåller en insats enligt 9 §
som någon är berättigad till enligt som någon är berättigad till enligt
en domstols avgörande, ska åläg- en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. gas att betala en särskild avgift.
Detsamma gäller en kommun Detsamma gäller en kommun
eller ett landsting som inte inom eller en region som inte inom
skälig tid på nytt tillhandahåller skälig tid på nytt tillhandahåller
insatsen efter det att verkställig- insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande heten av ett sådant avgörande
avbrutits.
avbrutits.
Om en bosättningskommun med stöd av 16 a § 2 har begärt att
en vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen
i fall som avses i första och andra styckena betala den särskilda
avgiften enligt denna paragraf.
Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.
28 c §109
Frågor om särskild avgift
Frågor om särskild avgift
prövas efter ansökan av Inspek- prövas efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg av tionen för vård och omsorg av
den förvaltningsrätt inom vars den förvaltningsrätt inom vars
domkrets kommunen är belägen. domkrets kommunen är belägen.
En ansökan som avser ett lands- En ansökan som avser en region
ting prövas av den förvaltnings- prövas av den förvaltningsrätt
rätt inom vars domkrets lands- inom vars domkrets regionens
tingets förvaltning utövas.
förvaltning utövas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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28 d §110
Om en kommun eller ett
Om en kommun eller en
landsting efter att ha ålagts att region efter att ha ålagts att
betala särskild avgift fortfarande betala särskild avgift fortfarande
underlåter att tillhandahålla in- underlåter att tillhandahålla insatsen får ny särskild avgift enligt satsen får ny särskild avgift enligt
28 a § första eller andra stycket 28 a § första eller andra stycket
dömas ut.
dömas ut.
28 e §111
Särskild avgift enligt 28 a §
Särskild avgift enligt 28 a §
första stycket får dömas ut bara första stycket får dömas ut bara
om ansökan enligt 28 c § del- om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget getts kommunen eller regionen
inom två år från tidpunkten för inom två år från tidpunkten för
det gynnande beslutet om in- det gynnande beslutet om insatsen eller inom två år från det satsen eller inom två år från det
att verkställigheten av det gyn- att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.
nande beslutet avbrutits.
Särskild avgift enligt 28 a §
Särskild avgift enligt 28 a §
andra stycket får dömas ut bara andra stycket får dömas ut bara
om ansökan enligt 28 c § delgetts om ansökan enligt 28 c § delgetts
kommunen eller landstinget inom kommunen eller regionen inom
två år från det att domen om två år från det att domen om ininsatsen vunnit laga kraft eller satsen vunnit laga kraft eller inom
inom två år från det att verk- två år från det att verkställigställigheten av domen avbrutits. heten av domen avbrutits.
Om en vistelsekommun enligt 28 a § tredje stycket ska betala
den särskilda avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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lag om ändring i lagen (1993:1651)
om läkarvårdsersättning

Härigenom föreskrivs att 1, 3–6, 9, 19, 20, 23 och 26 §§ och
rubriken närmast före 6 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §112
Denna lag innehåller bestämmelser om vissa ersättningar till
läkare i privat verksamhet i primärvården och den öppna hälso- och
sjukvården i övrigt och om patientavgifter i samband därmed (läkarvårdsersättning ).
Vad som i lagen sägs om
Vad som i lagen sägs om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
3 §113
Med vård avses i denna lag medicinskt motiverad vård, behandling eller undersökning som ges av en läkare eller under läkarens
överinseende samt rådgivning som lämnas av läkare i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering.
Ett landsting får, som villkor
En region får, som villkor för
för att lämna läkarvårdsersättning att lämna läkarvårdsersättning
enligt denna lag, kräva remiss enligt denna lag, kräva remiss
för vård hos en privat verksam för vård hos en privat verksam
läkare med specialistkompetens läkare med specialistkompetens
under förutsättning att remiss- under förutsättning att remisskrav gäller för motsvarande vård krav gäller för motsvarande vård
hos en specialist inom lands- hos en specialist inom regionen.
tinget. Remiss får dock inte krävas Remiss får dock inte krävas för
för läkarvård inom verksamheter läkarvård inom verksamheter som
som avser barnmedicin, gyneko- avser barnmedicin, gynekologi
logi eller psykiatri.
eller psykiatri.
112
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4 §114
Om inte annat föreskrivs avses
Om inte annat föreskrivs avses
i denna lag med landstinget det i denna lag med regionen den
landsting inom vars område läkar- region inom vars område läkaren
en bedriver eller avser att bedriva bedriver eller avser att bedriva
sin verksamhet.
sin verksamhet.
5 §115
Läkarvårdsersättning enligt
Läkarvårdsersättning enligt
denna lag lämnas endast till läkare denna lag lämnas endast till läkare
som har samverkansavtal med som har samverkansavtal med
landstinget rörande sin verksam- regionen rörande sin verksamhet.
het.
Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som
avses i 10 §.
En läkare i privat verksamhet
En läkare i privat verksamhet
som ger vård enligt avtal med som ger vård enligt avtal med
landstinget, får ta emot ersättning regionen, får ta emot ersättning
från landstinget på de villkor och från regionen på de villkor och
enligt de grunder som landstinget enligt de grunder som regionen
och läkaren kommit överens om. och läkaren kommit överens om.
Vårdavtalet gäller i stället för Vårdavtalet gäller i stället för
bestämmelserna i denna lag.
bestämmelserna i denna lag.
Vid ingående av samverkansVid ingående av samverkansavtal och vårdavtal ska lands- avtal och vårdavtal ska regionen
tinget tillämpa lagen (2016:1145) tillämpa lagen (2016:1145) om
om offentlig upphandling eller offentlig upphandling eller lagen
lagen (2008:962) om valfrihets- (2008:962) om valfrihetssystem,
system, om inte annat följer av om inte annat följer av 5 a–5 h §§.
5 a–5 h §§. Vid en sådan tillämp- Vid en sådan tillämpning av lagen
ning av lagen om offentlig upp- om offentlig upphandling ska de
handling ska de bestämmelser bestämmelser tillämpas som
tillämpas som gäller tjänster av gäller tjänster av sådant slag som
sådant slag som anges i bilaga 2 anges i bilaga 2 till den lagen.
till den lagen.
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5 a §116
En läkare som är verksam med
En läkare som är verksam med
rätt till ersättning enligt denna rätt till ersättning enligt denna
lag och som avser att överlåta lag och som avser att överlåta
sin verksamhet ska anmäla till sin verksamhet ska anmäla till
landstinget om han eller hon i regionen om han eller hon i samsamband härmed vill
band härmed vill
– säga upp sin rätt till ersätt– säga upp sin rätt till ersättning, och
ning, och
– möjliggöra för annan läkare
– möjliggöra för annan läkare
att få ingå samverkansavtal med att få ingå samverkansavtal med
landstinget med motsvarande vill- regionen med motsvarande villkor (ersättningsetablering).
kor (ersättningsetablering).
5 b §117
Efter anmälan enligt 5 a § ska
Efter anmälan enligt 5 a § ska
landstinget utan dröjsmål publi- regionen utan dröjsmål publicera
cera en ansökningsinbjudan om en ansökningsinbjudan om att få
att få ingå samverkansavtal. Publi- ingå samverkansavtal. Publicerceringen ska ske genom annons i ingen ska ske genom annons i
en elektronisk databas, som är en elektronisk databas, som är
allmänt tillgänglig, eller genom allmänt tillgänglig, eller genom
annons i någon annan form som annons i någon annan form som
möjliggör effektiv konkurrens.
möjliggör effektiv konkurrens.
Av inbjudan, eller annat för sökande tillgängligt underlag, ska
framgå
1. vilken verksamhet som ska överlåtas,
2. vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet,
3. de i 5 e § första stycket angivna kraven för ingående av samverkansavtal,
4. hur en ansökan får lämnas, och
5. vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.
Sökande ska ges skälig tid att komma in med ansökningar.
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5 c §118
Landstinget ska behandla
Regionen ska behandla sökansökande på ett likvärdigt och de på ett likvärdigt och ickeicke-diskriminerande sätt samt diskriminerande sätt samt iaktta
iaktta principerna om öppenhet, principerna om öppenhet, ömseömsesidigt erkännande och pro- sidigt erkännande och proporportionalitet.
tionalitet.
5 d §119
Landstinget får utesluta en
Regionen får utesluta en
sökande från att delta i ansök- sökande från att delta i ansökningsförfarandet i enlighet med ningsförfarandet i enlighet med
vad som föreskrivs i 7 kap. 1 och vad som föreskrivs i 7 kap. 1 och
2 §§ lagen (2008:962) om valfri- 2 §§ lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Vad som sägs där hetssystem. Vad som sägs där
om upphandlande myndighet ska om upphandlande myndighet ska
i stället avse landsting.
i stället avse region.
5 e §120
Landstinget ska fatta beslut om
Regionen ska fatta beslut om
att ingå samverkansavtal med den att ingå samverkansavtal med den
sökande som har erbjudit högsta sökande som har erbjudit högsta
pris för verksamheten och som
pris för verksamheten och som
1. vid övertagandet av verksamheten kan uppfylla de krav som
anges i 7–9 §§,
2. inte har uteslutits enligt 5 d §, och
3. inte redan har, eller kan få, rätt till offentlig ersättning för sina
hälso–och sjukvårdstjänster inom ramen för ett sådant valfrihetssystem som avses i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Efter det att verksamheten
Efter det att verksamheten
överlåtits till den sökande som överlåtits till den sökande som
avses i första stycket, ska lands- avses i första stycket, ska regiontinget ingå samverkansavtal med en ingå samverkansavtal med
denne. Samverkansavtalet ska denne. Samverkansavtalet ska
innehålla motsvarande villkor innehålla motsvarande villkor
Senaste lydelse 2009:79.
Senaste lydelse 2009:79.
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som gällt för den överlåtande som gällt för den överlåtande
läkarens rätt till ersättning. läkarens rätt till ersättning.
Landstinget får dock ändra vill- Regionen får dock ändra villkoren om den överlåtande läkaren koren om den överlåtande läkaren
godkänt de nya villkoren och godkänt de nya villkoren och
dessa angivits i ansökningsinbju- dessa angivits i ansökningsinbjudan eller annat för sökandena dan eller annat för sökandena
tillgängligt underlag.
tillgängligt underlag.
Om den överlåtande läkaren återkallar sin anmälan enligt 5 a §
eller om det annars saknas förutsättningar att fullfölja ärendet har
detta förfallit.
5 f §121
Landstinget ska utan dröjsmål
Regionen ska utan dröjsmål
skriftligen underrätta sökandena skriftligen underrätta sökandena
och den överlåtande läkaren om och den överlåtande läkaren om
ett beslut att ingå samverkans- ett beslut att ingå samverkansavtal enligt 5 e § första stycket. avtal enligt 5 e § första stycket.
Detsamma gäller om ärendet Detsamma gäller om ärendet
förfallit enligt 5 e § sista stycket. förfallit enligt 5 e § sista stycket.
5 g §122
Bestämmelserna om avtalsBestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skade- spärr, överprövning och skadestånd i 20 kap. 1, 4–12, 14, 16 och stånd i 20 kap. 1, 4–12, 14, 16 och
18–21 §§ lagen (2016:1145) om 18–21 §§ lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling gäller i offentlig upphandling gäller i
fråga om ersättningsetablering fråga om ersättningsetablering
enligt denna lag. Vad som sägs enligt denna lag. Vad som sägs
där om upphandlande myndig- där om upphandlande myndighet, kontrakt, upphandling samt het, kontrakt, upphandling samt
leverantör eller anbudsgivare ska leverantör eller anbudsgivare ska
i stället avse landsting, samverkans- i stället avse regioner, samverkansavtal, förfarande för ersättnings- avtal, förfarande för ersättningsetablering respektive sökande.
etablering respektive sökande.
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Hänvisningarna i 20 kap. 1 § första stycket lagen om offentlig
upphandling till underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller
19 kap. 29 § ska vid tillämpningen av denna lag i stället avse underrättelse enligt 5 f § denna lag.
Hänvisningarna i 20 kap. 6 § första stycket och 20 § lagen om
offentlig upphandling till andra bestämmelser i den lagen ska vid
tillämpningen av denna lag i stället avse 5 b–5 f §§ denna lag.
Hänvisningarna i 20 kap. 7, 14 och 21 §§ lagen om offentlig
upphandling till 13–15 §§ samma kapitel ska vid tillämpningen av
denna lag i stället avse 5 h § denna lag.
5 h §123
Vid en ansökan enligt 20 kap. 4 § 2 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska rätten besluta att ett samverkansavtal som har
ingåtts i samband med en ersättningsetablering är ogiltigt om det
har ingåtts utan föregående annonsering enligt 5 b §.
Ett sådant samverkansavtal ska också förklaras ogiltigt, om det
har ingåtts i strid med tillämpliga bestämmelser om överprövning
eller avtalsspärr enligt 5 g § eller före en underrättelse enligt 5 f §.
För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att någon av de grundläggande principerna i 5 c § har överträtts och detta har medfört att
en sökande har lidit eller kan komma att lida skada.
En ansökan om överprövning
En ansökan om överprövning
enligt första eller andra stycket enligt första eller andra stycket
ska ha kommit in till förvaltnings- ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från rätten inom sex månader från
det att avtalet ingicks. Om lands- det att avtalet ingicks. Om regiontinget skriftligen har underrättat en skriftligen har underrättat
sökandena om att samverkans- sökandena om att samverkansavtal har ingåtts, ska ansökan ha avtal har ingåtts, ska ansökan ha
kommit in innan 30 dagar har kommit in innan 30 dagar har
gått från underrättelsen.
gått från underrättelsen.
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Regionens ansvar m.m.

6 §124
Landstinget skall svara för den
Regionen ska svara för den
läkarvårdsersättning som inte läkarvårdsersättning som inte
täcks av patientavgiften. Om täcks av patientavgiften. Om
vården har avsett en patient som vården har avsett en patient som
inte är bosatt inom landstingets inte är bosatt inom regionens
område, skall det landsting inom område, ska den region inom vars
vars område patienten är bosatt område patienten är bosatt svara
svara för den utbetalda läkar- för den utbetalda läkarvårdsvårdsersättningen, om inte lands- ersättningen, om inte regionerna
tingen kommer överens om något kommer överens om något annat.
annat. Om patienten inte är bo- Om patienten inte är bosatt inom
satt inom något landstings om- någon regions område, ska den
råde, skall det landsting inom vars region inom vars område patientområde patienten eller familje- en eller familjemedlemmen är förmedlemmen är förvärvsverksam värvsverksam eller, när det gäller
eller, när det gäller en person som en person som är arbetslös, den
är arbetslös, det landsting inom region inom vars område personvars område personen är regi- en är registrerad som arbetsstrerad som arbetssökande, svara sökande, svara för den utbetalda
för den utbetalda läkarvårds- läkarvårdsersättningen.
ersättningen.
Försäkringskassan får efter
Försäkringskassan får efter
överenskommelse med landstinget överenskommelse med regionen
ha hand om utbetalning av läkar- ha hand om utbetalning av läkarvårdsersättning.
vårdsersättning.
9 §125
Läkarvårdsersättning lämnas
Läkarvårdsersättning lämnas
inte till en läkare som är anställd inte till en läkare som är anställd
i något landstings hälso- och sjuk- i någon regions hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan vård eller i ett bolag eller annan
juridisk person inom hälso- och juridisk person inom hälso- och
sjukvården som landstinget har ett sjukvården som regionen har ett
124
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rättsligt bestämmande inflytande rättsligt bestämmande inflytande
i. Ersättning kan dock lämnas i. Ersättning kan dock lämnas
om läkaren är tjänstledig och om läkaren är tjänstledig och
vikarierar för en annan läkare.
vikarierar för en annan läkare.
Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare för verksamhet
inom företagshälsovård eller elevhälsa som avser medicinska insatser enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800).
19 §126
Ett landsting är inte skyldigt
En region är inte skyldigt att
att betala läkarvårdsersättning betala läkarvårdsersättning innan
innan samverkansavtal har ingåtts. samverkansavtal har ingåtts.
Om en läkare har fått läkarOm en läkare har fått läkarvårdsersättning med för högt vårdsersättning med för högt
belopp, får landstinget återkräva belopp, får regionen återkräva
det belopp som felaktigt har ut- det belopp som felaktigt har utbetalats. Landstinget får i sådant betalats. Regionen får i sådant
fall i stället avräkna beloppet från fall i stället avräkna beloppet från
annan fordran från läkaren på annan fordran från läkaren på
läkarvårdsersättning.
läkarvårdsersättning.
Om en läkare trots påminnelOm en läkare trots påminnelser vid upprepade tillfällen eller ser vid upprepade tillfällen eller
annars i väsentlig utsträckning annars i väsentlig utsträckning
begär läkarvårdsersättning med begär läkarvårdsersättning med
för höga belopp eller på annat för höga belopp eller på annat
felaktigt sätt, får landstinget sätta felaktigt sätt, får regionen sätta
ned den samlade läkarvårdsersätt- ned den samlade läkarvårdsersättning som begärs för viss tid till ning som begärs för viss tid till
skäligt belopp.
skäligt belopp.
20 §127
Till en läkare som etablerar sig på en ort inom ett särskilt stödområde ska arvoden enligt 15 § lämnas med tjugo procents förhöjning.
Arvodeshöjning enligt första
Arvodeshöjning enligt första
stycket ska betalas av landstinget. stycket ska betalas av regionen.
126
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Efter två år från etableringen ska Efter två år från etableringen ska
höjningen minskas med fem pro- höjningen minskas med fem procentenheter årligen ner till fem centenheter årligen ner till fem
procent.
procent.
Till en läkare som har sin verkTill en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stöd- samhet inom ett särskilt stödområde ska landstinget lämna område ska regionen lämna särsärskild ersättning för telefon- skild ersättning för telefonkonsultationer och medicinskt konsultationer och medicinskt
motiverade hembesök.
motiverade hembesök.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka områden som ska
anses som särskilda stödområden enligt denna paragraf.
23 §128
Patientavgift enligt denna lag
Patientavgift enligt denna lag
får tas ut med högst samma be- får tas ut med högst samma belopp som gäller för motsvarande lopp som gäller för motsvarande
vård inom landstinget.
vård inom regionen.
Om läkaren tar ut en lägre
Om läkaren tar ut en lägre
patientavgift än vad som är med- patientavgift än vad som är medgivet enligt första stycket, skall givet enligt första stycket, ska
detta inte påverka den del av detta inte påverka den del av
läkarvårdsersättningen som be- läkarvårdsersättningen som betalas av landstinget.
talas av regionen.
Om patientavgiften skulle
Om patientavgiften skulle
överstiga det arvode som lämnas överstiga det arvode som lämnas
för vården, skall mellanskillna- för vården, ska mellanskillnaden
den betalas till landstinget.
betalas till regionen.
26 §129
En läkare som begär läkarEn läkare som begär läkarvårdsersättning ska medverka till vårdsersättning ska medverka till
att den egna verksamheten kan att den egna verksamheten kan
följas upp och utvärderas. Läkar- följas upp och utvärderas. Läkaren ska årligen till landstinget en ska årligen till regionen lämna
lämna en redovisning med upp- en redovisning med uppgifter
128
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gifter om mottagningens personal om mottagningens personal och
och medicintekniska utrustning medicintekniska utrustning samt
samt om utförda vårdåtgärder om utförda vårdåtgärder och
och antalet patientbesök.
antalet patientbesök.
Läkaren ska på begäran av
Läkaren ska på begäran av
landstinget lämna upplysningar regionen lämna upplysningar och
och visa upp patientjournal samt visa upp patientjournal samt
övrigt material som rör under- övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av sökning, vård eller behandling av
en patient och som behövs för en patient och som behövs för
kontroll av begärd läkarvårds- kontroll av begärd läkarvårdsersättning.
ersättning.
Av 6 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att läkaren
också ska lämna uppgifter till hälsodataregister. 9 Senaste lydelse
1995:837.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:1652)
om ersättning för fysioterapi

Härigenom föreskrivs att 1, 3–6, 9, 19, 20, 22 och 25 §§ och
rubriken närmast före 6 § lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi130 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §131
Denna lag innehåller bestämmelser om vissa ersättningar till fysioterapeuter i privat verksamhet i den öppna hälso- och sjukvården
och om patientavgifter i samband därmed (fysioterapiersättning).
Vad som i lagen sägs om
Vad som i lagen sägs om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
3 §132
Med fysioterapi avses i denna
Med fysioterapi avses i denna
lag fysioterapeutisk behandling lag fysioterapeutisk behandling
som är föranledd av skada eller som är föranledd av skada eller
sjukdom. Om det krävs remiss sjukdom. Om det krävs remiss
från läkare eller tandläkare för från läkare eller tandläkare för
fysioterapi inom landstinget, gäller fysioterapi inom regionen, gäller
det kravet även för fysioterapi- det kravet även för fysioterapiersättning enligt denna lag.
ersättning enligt denna lag.
4 §133
Om inte annat föreskrivs avOm inte annat föreskrivs avses i denna lag med landstinget ses i denna lag med regionen den
det landsting inom vars område region inom vars område fysiofysioterapeuten bedriver eller terapeuten bedriver eller avser
avser att bedriva sin verksamhet. att bedriva sin verksamhet.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:1145.
Senaste lydelse 2013:1145.
132
Senaste lydelse 2013:1145.
133
Senaste lydelse 2013:1145.
130
131
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5 §134
Fysioterapiersättning enligt
Fysioterapiersättning enligt
denna lag lämnas endast till fysio- denna lag lämnas endast till fysioterapeut som har samverkans- terapeut som har samverkansavtal med landstinget rörande sin avtal med regionen rörande sin
verksamhet.
verksamhet.
Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som
avses i 10 §.
En fysioterapeut i privat verkEn fysioterapeut i privat verksamhet som ger fysioterapi enligt samhet som ger fysioterapi enligt
avtal med landstinget, får ta emot avtal med regionen, får ta emot
ersättning från landstinget på de ersättning från regionen på de villvillkor och enligt de grunder som kor och enligt de grunder som
landstinget och fysioterapeuten regionen och fysioterapeuten
kommit överens om. Vårdavtalet kommit överens om. Vårdavtalet
gäller i stället för bestämmel- gäller i stället för bestämmelserna i denna lag.
serna i denna lag.
Vid ingående av samverkansVid ingående av samverkansavtal och vårdavtal ska lands- avtal och vårdavtal ska regionen
tinget tillämpa lagen (2016:1145) tillämpa lagen (2016:1145) om
om offentlig upphandling eller offentlig upphandling eller lagen
lagen (2008:962) om valfrihets- (2008:962) om valfrihetssystem,
system, om inte annat följer av om inte annat följer av 5 a–5 h §§.
5 a–5 h §§. Vid en sådan tillämp- Vid en sådan tillämpning av lagen
ning av lagen om offentlig upp- om offentlig upphandling ska de
handling ska de bestämmelser bestämmelser tillämpas som
tillämpas som gäller tjänster av gäller tjänster av sådant slag som
sådant slag som anges i bilaga 2 anges i bilaga 2 till den lagen.
till den lagen.
5 a §135
En fysioterapeut som är verkEn fysioterapeut som är verksam med rätt till ersättning enligt sam med rätt till ersättning enligt
denna lag och som avser att över- denna lag och som avser att överlåta sin verksamhet ska anmäla låta sin verksamhet ska anmäla
till landstinget om han eller hon i till regionen om han eller hon i
134
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samband med överlåtelsen vill
1. säga upp sin rätt till ersättning, och
2. möjliggöra för någon annan
fysioterapeut att få ingå samverkansavtal med landstinget med
motsvarande villkor (ersättningsetablering).
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samband med överlåtelsen vill
1. säga upp sin rätt till ersättning, och
2. möjliggöra för någon annan
fysioterapeut att få ingå samverkansavtal med regionen med
motsvarande villkor (ersättningsetablering).

5 b §136
Efter anmälan enligt 5 a § ska
Efter anmälan enligt 5 a § ska
landstinget utan dröjsmål publi- regionen utan dröjsmål publicera
cera en ansökningsinbjudan om en ansökningsinbjudan om att få
att få ingå samverkansavtal. Publi- ingå samverkansavtal. Publicerceringen ska ske genom annons i ingen ska ske genom annons i en
en elektronisk databas, som är elektronisk databas, som är allallmänt tillgänglig, eller genom mänt tillgänglig, eller genom
annons i någon annan form som annons i någon annan form som
möjliggör effektiv konkurrens.
möjliggör effektiv konkurrens.
Av inbjudan, eller annat för sökande tillgängligt underlag, ska
framgå
1. vilken verksamhet som ska överlåtas,
2. vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet,
3. de i 5 e § första stycket angivna kraven för ingående av samverkansavtal,
4. hur en ansökan får lämnas, och
5. vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.
Sökande ska ges skälig tid att komma in med ansökningar.
5 c §137
Landstinget ska behandla
Regionen ska behandla sökansökande på ett likvärdigt och de på ett likvärdigt och ickeicke-diskriminerande sätt samt diskriminerande sätt samt iaktta
iaktta principerna om öppenhet, principerna om öppenhet, ömseömsesidigt erkännande och pro- sidigt erkännande och proportioportionalitet.
nalitet.
136
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5 d §138
Landstinget får utesluta en
Regionen får utesluta en
sökande från att delta i ansök- sökande från att delta i ansökningsförfarandet i enlighet med ningsförfarandet i enlighet med
vad som föreskrivs i 7 kap. 1 och vad som föreskrivs i 7 kap. 1 och
2 §§ lagen (2008:962) om valfri- 2 §§ lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Vad som sägs där hetssystem. Vad som sägs där
om upphandlande myndighet ska om upphandlande myndighet ska
i stället avse landsting.
i stället avse region.
5 e §139
Landstinget ska fatta beslut
Regionen ska fatta beslut om
om att ingå samverkansavtal med att ingå samverkansavtal med den
den sökande som har erbjudit sökande som har erbjudit högsta
högsta pris för verksamheten pris för verksamheten och som
och som
1. vid övertagandet av verksamheten kan uppfylla de krav som
anges i 7–9 §§,
2. inte har uteslutits enligt 5 d §, och
3. inte redan har, eller kan få, rätt till offentlig ersättning för sina
hälso- och sjukvårdstjänster inom ramen för ett sådant valfrihetssystem som avses i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Efter det att verksamheten
Efter det att verksamheten
överlåtits till den sökande som överlåtits till den sökande som
avses i första stycket, ska lands- avses i första stycket, ska regiontinget ingå samverkansavtal med en ingå samverkansavtal med
denne. Samverkansavtalet ska denne. Samverkansavtalet ska
innehålla motsvarande villkor innehålla motsvarande villkor
som gällt för den överlåtande som gällt för den överlåtande
fysioterapeutens rätt till ersätt- fysioterapeutens rätt till ersättning. Landstinget får dock ändra ning. Regionen får dock ändra
villkoren om den överlåtande villkoren om den överlåtande
fysioterapeuten godkänt de nya fysioterapeuten godkänt de nya
villkoren och dessa angetts i an- villkoren och dessa angetts i ansökningsinbjudan eller annat för sökningsinbjudan eller annat för
sökandena tillgängligt underlag.
sökandena tillgängligt underlag.
138
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Om den överlåtande fysioterapeuten återkallar sin anmälan enligt
5 a § eller om det annars saknas förutsättningar att fullfölja ärendet,
har detta förfallit.
5 f §140
Landstinget ska utan dröjsmål
Regionen ska utan dröjsmål
skriftligen underrätta sökandena skriftligen underrätta sökandena
och den överlåtande fysiotera- och den överlåtande fysioterapeuten om ett beslut att ingå peuten om ett beslut att ingå
samverkansavtal enligt 5 e § första samverkansavtal enligt 5 e § första
stycket. Detsamma gäller om stycket. Detsamma gäller om
ärendet förfallit enligt 5 e § tredje ärendet förfallit enligt 5 e § tredje
stycket.
stycket.
5 g §141
Bestämmelserna om avtalsBestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skade- spärr, överprövning och skadestånd i 20 kap. 1, 4–12, 14, 16 och stånd i 20 kap. 1, 4–12, 14, 16 och
18–21 §§ lagen (2016:1145) om 18–21 §§ lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling gäller i fråga offentlig upphandling gäller i fråga
om ersättningsetablering enligt om ersättningsetablering enligt
denna lag. Vad som sägs där om denna lag. Vad som sägs där om
upphandlande myndighet, kon- upphandlande myndighet, kontrakt, upphandling samt leveran- trakt, upphandling samt leverantör eller anbudsgivare ska i stället tör eller anbudsgivare ska i stället
avse landsting, samverkansavtal, avse region, samverkansavtal, förförfarande för ersättningsetable- farande för ersättningsetablering
respektive sökande.
ring respektive sökande.
Hänvisningarna i 20 kap. 1 § första stycket lagen om offentlig
upphandling till underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller
19 kap. 29 § ska vid tillämpningen av denna lag i stället avse underrättelse enligt 5 f § denna lag.
Hänvisningarna i 20 kap. 6 § första stycket och 20 § lagen om
offentlig upphandling till andra bestämmelser i den lagen ska vid
tillämpningen av denna lag i stället avse 5 b–5 f §§ denna lag.

140
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Hänvisningarna i 20 kap. 7, 14 och 21 §§ lagen om offentlig upphandling till 13–15 §§ samma kapitel ska vid tillämpningen av denna
lag i stället avse 5 h § denna lag.
5 h §142
Vid en ansökan enligt 20 kap. 4 § 2 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska rätten besluta att ett samverkansavtal som har
ingåtts i samband med en ersättningsetablering är ogiltigt om det
har ingåtts utan föregående annonsering enligt 5 b §.
Ett sådant samverkansavtal ska också förklaras ogiltigt, om det
har ingåtts i strid med tillämpliga bestämmelser om överprövning
eller avtalsspärr enligt 5 g § eller före en underrättelse enligt 5 f §.
För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att någon av de grundläggande principerna i 5 c § har överträtts och detta har medfört att
en sökande har lidit eller kan komma att lida skada.
En ansökan om överprövning
En ansökan om överprövning
enligt första eller andra stycket enligt första eller andra stycket
ska ha kommit in till förvalt- ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader ningsrätten inom sex månader
från det att avtalet ingicks. Om från det att avtalet ingicks. Om
landstinget skriftligen har under- regionen skriftligen har underräträttat sökandena om att samver- tat sökandena om att samverkanskansavtal har ingåtts, ska ansökan avtal har ingåtts, ska ansökan ha
ha kommit in innan 30 dagar har kommit in innan 30 dagar har
gått från underrättelsen.
gått från underrättelsen.
Landstingets ansvar m.m.

Regionens ansvar m.m.

6 §143
Landstinget ska svara för den
Regionen ska svara för den
fysioterapiersättning som inte fysioterapiersättning som inte
täcks av patientavgiften. Om täcks av patientavgiften. Om
fysioterapin har avsett en patient fysioterapin har avsett en patient
som inte är bosatt inom lands- som inte är bosatt inom regiontingets område, ska det landsting ens område, ska den region inom
inom vars område patienten är vars område patienten är bosatt
142
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bosatt svara för den utbetalda
fysioterapiersättningen, om inte
landstingen kommer överens om
något annat. Om patienten inte
är bosatt inom något landstings
område, ska det landsting inom
vars område patienten eller
familjemedlemmen är förvärvsverksam eller, när det gäller en
person som är arbetslös, det
landsting inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara för den utbetalda
fysioterapiersättningen.
Försäkringskassan får efter
överenskommelse med landstinget ha hand om utbetalning av
fysioterapiersättning.
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svara för den utbetalda fysioterapiersättningen, om inte regionerna kommer överens om
något annat. Om patienten inte
är bosatt inom någon regions
område, ska den region inom vars
område patienten eller familjemedlemmen är förvärvsverksam
eller, när det gäller en person som
är arbetslös, den region inom vars
område personen är registrerad
som arbetssökande, svara för den
utbetalda fysioterapiersättningen.
Försäkringskassan får efter
överenskommelse med regionen
ha hand om utbetalning av fysioterapiersättning.

9 §144
Fysioterapiersättning lämnas
Fysioterapiersättning lämnas
inte till en fysioterapeut som är inte till en fysioterapeut som är
anställd i något landstings hälso- anställd i någon regions hälsooch sjukvård eller i ett bolag och sjukvård eller i ett bolag eller
eller annan juridisk person inom annan juridisk person inom hälsohälso- och sjukvården som lands- och sjukvården som regionen har
tinget har ett rättsligt bestäm- ett rättsligt bestämmande inmande inflytande i. Ersättning flytande i. Ersättning kan dock
kan dock lämnas om fysiotera- lämnas om fysioterapeuten är
peuten är tjänstledig och vika- tjänstledig och vikarierar för en
rierar för en annan fysioterapeut. annan fysioterapeut.
Fysioterapiersättning lämnas inte till en fysioterapeut för verksamhet inom företagshälsovård. fysioterapeut.
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19 §145
Ett landsting är inte skyldigt
En region är inte skyldigt att
att betala fysioterapiersättning betala fysioterapiersättning innan
innan samverkansavtal har ingåtts. samverkansavtal har ingåtts.
Om en fysioterapeut har fått
Om en fysioterapeut har fått
ersättning med för högt belopp, ersättning med för högt belopp,
får landstinget återkräva det får regionen återkräva det belopp
belopp som felaktigt har utbe- som felaktigt har utbetalats.
talats. Landstinget får i sådant fall Regionen får i sådant fall i stället
i stället avräkna beloppet från avräkna beloppet från annan
annan fordran från fysiotera- fordran från fysioterapeuten på
peuten på fysioterapiersättning. fysioterapiersättning.
Om en fysioterapeut trots påOm en fysioterapeut trots påminnelser vid upprepade tillfällen minnelser vid upprepade tillfällen
eller annars i väsentlig utsträck- eller annars i väsentlig utsträckning begär fysioterapiersättning ning begär fysioterapiersättning
med för höga belopp eller på med för höga belopp eller på
annat felaktigt sätt, får lands- annat felaktigt sätt, får regionen
tinget sätta ned den samlade fysio- sätta ned den samlade fysioterapiersättning som begärs för terapiersättning som begärs för
viss tid till skäligt belopp.
viss tid till skäligt belopp.
20 §146
Till en fysioterapeut som etablerar sig på en ort inom ett särskilt
stödområde ska arvoden enligt 15 § lämnas med tjugo procents förhöjning.
Arvodeshöjning enligt första
Arvodeshöjning enligt första
stycket ska betalas av landstinget. stycket ska betalas av regionen.
Efter två år från etableringen ska Efter två år från etableringen ska
höjningen minskas med fem pro- höjningen minskas med fem procentenheter årligen ner till fem centenheter årligen ner till fem
procent.
procent.
Till en fysioterapeut som har
Till en fysioterapeut som har
sin verksamhet inom ett särskilt sin verksamhet inom ett särskilt
stödområde ska landstinget lämna stödområde ska regionen lämna
särskild ersättning för telefon- särskild ersättning för telefon145
146
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konsultationer och behandlings- konsultationer och behandlingsmässigt motiverade hembesök.
mässigt motiverade hembesök.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka områden som ska
anses som särskilda stödområden enligt denna paragraf.
22 §147
För fysioterapi som ges av en
För fysioterapi som ges av en
fysioterapeut som får ersättning fysioterapeut som får ersättning
enligt denna lag får patienten av- enligt denna lag får patienten avkrävas en patientavgift, om inte krävas en patientavgift, om inte
något annat är särskilt föreskrivet. något annat är särskilt föreskrivet.
Patientavgift får tas ut med högst Patientavgift får tas ut med högst
samma belopp som en patient samma belopp som en patient
betalar för motsvarande fysio- betalar för motsvarande fysioterapi hos landstinget.
terapi hos regionen.
Om fysioterapeuten tar ut en
Om fysioterapeuten tar ut en
lägre patientavgift än vad som är lägre patientavgift än vad som är
medgivet enligt första stycket medgivet enligt första stycket
ska detta inte påverka den del av ska detta inte påverka den del av
fysioterapiersättningen som be- fysioterapiersättningen som betalas av landstinget.
talas av regionen.
Om patientavgiften skulle
Om patientavgiften skulle
överstiga det arvode som lämnas överstiga det arvode som lämnas
för vården, ska mellanskillnaden för vården, ska mellanskillnaden
betalas till landstinget.
betalas till regionen.
25 §148
En fysioterapeut som begär
En fysioterapeut som begär
fysioterapiersättning enligt denna fysioterapiersättning enligt denna
lag ska medverka till att den egna lag ska medverka till att den egna
verksamheten kan följas upp verksamheten kan följas upp
och utvärderas. Fysioterapeuten och utvärderas. Fysioterapeuten
ska årligen till landstinget lämna ska årligen till regionen lämna en
en redovisning med uppgifter redovisning med uppgifter om
om mottagningens personal och mottagningens personal och
medicintekniska utrustning samt medicintekniska utrustning samt
147
148
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om utförda behandlingsåtgärder
och antalet patientbesök.
Fysioterapeuten ska på begäran av landstinget lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som
rör behandling av en patient och
som behövs för kontroll av begärd fysioterapiersättning.

Författningsförslag

om utförda behandlingsåtgärder
och antalet patientbesök.
Fysioterapeuten ska på begäran av regionen lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som
rör behandling av en patient och
som behövs för kontroll av begärd fysioterapiersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 16 § och 3 kap. 29 § mervärdesskattelagen (1994:200)149 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
16 §150
Med staten avses inte de statMed staten avses inte de statliga affärsverken. Med kommun liga affärsverken. Med kommun
förstås kommun och landsting förstås kommun och region enenligt kommunallagen (2017:725). ligt kommunallagen (2017:725).
3 kap.
29 §151
Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster
för eget behov. Från skatteplikt undantas även statens uttag av
tjänster som avses i 2 kap. 8 §.
Undantaget omfattar inte
Undantaget omfattar inte
statens eller en kommuns uttag statens eller en kommuns uttag
av tjänster när det gäller arbeten av tjänster när det gäller arbeten
på stadigvarande bostad i sådana på stadigvarande bostad i sådana
fall som avses i 2 kap. 8 §. Undan- fall som avses i 2 kap. 8 §. Undantaget gäller dock för kommuner- taget gäller dock för kommunernas uttag av tjänster i fråga om nas uttag av tjänster i fråga om
sådana boendeformer som avses sådana boendeformer som avses
i 4 § lagen (2005:807) om ersätt- i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för ning för viss mervärdesskatt för
kommuner, landsting, kommunal- kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsför- förbund och samordningsförbund.
bund.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Lagen omtryckt 2000:500.
Senaste lydelse 2017:737.
151
Senaste lydelse 2015:888.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §152
Följande föreskrifter i lagen
Följande föreskrifter i lagen
gäller också arbetstagare hos gäller också arbetstagare hos
kommuner, landsting och kom- kommuner, regioner och kommunalförbund, nämligen
munalförbund, nämligen
7–7 c §§ om bisysslor,
23–29 §§ om arbetskonflikter,
38 § om interimistiskt beslut,
42 § första och andra styckena om vissa undantag från lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Föreskrifterna i 30 § om perioFöreskrifterna i 30 § om periodiska hälsoundersökningar gäller diska hälsoundersökningar gäller
också arbetstagare hos kommu- också arbetstagare hos kommuner och landsting.
ner och regioner.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:692)
om kommunala folkomröstningar

Härigenom föreskrivs att 3–6, 8, 9, 12 och 13 §§ lagen (1994:692)
om kommunala folkomröstningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Kommunen eller landstinget
Kommunen eller regionen ska
skall på lämpligt sätt informera på lämpligt sätt informera sina
sina medlemmar om det som full- medlemmar om det som fullmäktige beslutat enligt 2 § och mäktige beslutat enligt 2 § och
om vad som i övrigt gäller för om vad som i övrigt gäller för
folkomröstningen.
folkomröstningen.
4§
För folkomröstningens genomförande i en kommun svarar valnämnden.
För folkomröstningens geFör folkomröstningens genomförande i ett landsting svarar nomförande i en region svarar
valnämnden i den kommun inom valnämnden i den kommun inom
landstingets område som lands- regionens område som regionen
tinget träffar överenskommelse träffar överenskommelse med.
med. Om överenskommelse inte Om överenskommelse inte kan
kan träffas, skall folkomröstning- träffas, ska folkomröstningen
en genomföras av valnämnden i genomföras av valnämnden i den
den kommun där landstinget har kommun där regionen har sin
sin anslagstavla.
anslagstavla.
5 §153
Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller
18 år och
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska
unionens medlemsstater (unionsmedborgare),
153
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152

SOU 2018:10

Författningsförslag

2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.
Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan
unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725).
Rösträtt vid folkomröstning
Rösträtt vid folkomröstning
i ett landsting har den som har i en region har den som har röströsträtt vid folkomröstning i en rätt vid folkomröstning i en komkommun inom landstinget.
mun inom regionen.
6 §154
När en kommunal folkomNär en kommunal folkomröstning skall hållas, skall en röst- röstning ska hållas, ska en röstlängd upprättas för varje omröst- längd upprättas för varje omröstningsdistrikt. Det är uppgifterna ningsdistrikt. Det är uppgifterna
i folkbokföringsdatabasen enligt i folkbokföringsdatabasen enligt
lagen (2001:182) om behandling lagen (2001:182) om behandling
av personuppgifter i skatteför- av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverk- valtningens folkbokföringsverksamhet och i fastighetsregistret samhet och i fastighetsregistret
enligt lagen (2000:224) om fastig- enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister 30 dagar före dagen hetsregister 30 dagar före dagen
för folkomröstningen som skall för folkomröstningen som ska
ligga till grund för uppgifterna i ligga till grund för uppgifterna i
röstlängderna.
röstlängderna.
Uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort tillhandahålls av den centrala valmyndigheten efter anmälan.
Skall folkomröstning äga rum
Ska folkomröstning äga rum
samtidigt med ett allmänt val samtidigt med ett allmänt val
eller en nationell folkomröstning, eller en nationell folkomröstning,
får röstlängderna och röstkorten får röstlängderna och röstkorten
för den kommunala folkomröst- för den kommunala folkomröstningen samordnas med valet ningen samordnas med valet
eller den nationella folkomröst- eller den nationella folkomröstningen. I annat fall och för de ningen. I annat fall och för de
personer som inte är röstberät- personer som inte är röstberät154
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tigade i det allmänna valet eller tigade i det allmänna valet eller
den nationella folkomröstning- den nationella folkomröstningen skall kommunen eller lands- en ska kommunen eller regionen
tinget framställa röstlängd och framställa röstlängd och upprätta
upprätta röstkort med ledning röstkort med ledning av registerav registeruppgifterna från den uppgifterna från den centrala
centrala valmyndigheten.
valmyndigheten.
Centrala valmyndigheten har rätt till ersättning för de kostnader
som föranleds av den kommunala folkomröstningen.
8 §155
Väljare som har förlorat sitt
Väljare som har förlorat sitt
röstkort eller inte fått något röst- röstkort eller inte fått något röstkort skall få ett duplettröstkort kort ska få ett duplettröstkort
om de begär det.
om de begär det.
Om den kommunala folkomOm den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma röstningen ska hållas på samma
dag som ett allmänt val eller en dag som ett allmänt val eller en
nationell folkomröstning, får nationell folkomröstning, får
duplettröstkort tillhandahållas duplettröstkort tillhandahållas
hos centrala valmyndigheten, hos centrala valmyndigheten,
länsstyrelsen, en utlandsmyndig- länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller kommunen. I annat fall het eller kommunen. I annat fall
får duplettröstkort tillhandahållas får duplettröstkort tillhandahållas
hos den kommun eller det lands- hos den kommun eller den region
ting som ansvarar för folkom- som ansvarar för folkomröströstningen.
ningen.
De som vill ha ett duplettDe som vill ha ett duplettröstkort skall lämna uppgift om röstkort ska lämna uppgift om
namn och personnummer.
namn och personnummer.
9 §156
Om folkomröstning skall äga
Om folkomröstning ska äga
rum samtidigt med ett allmänt rum samtidigt med ett allmänt
val eller en nationell folkomröst- val eller en nationell folkomröstning, kan de som anser att röst- ning, kan de som anser att röst155
156
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längden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära
att uppgifterna rättas. Bestämmelserna i 5 kap. 5–7 §§ samt
15 kap. 3 § 2, 5 §, 6 § första
stycket 2 och andra stycket samt
9 § vallagen (2005:837) skall då
tillämpas.
I annat fall skall de som anser
att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen
begära hos den kommun eller det
landsting som ansvarar för omröstningen att uppgifterna rättas.
Det som inträffat senare än
30 dagar före valdagen får inte
ligga till grund för rättelse enligt
denna paragraf.

Författningsförslag

längden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen begära
att uppgifterna rättas. Bestämmelserna i 5 kap. 5–7 §§ samt
15 kap. 3 § 2, 5 §, 6 § första
stycket 2 och andra stycket samt
9 § vallagen (2005:837) ska då
tillämpas.
I annat fall ska de som anser
att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skriftligen
begära hos den kommun eller den
region som ansvarar för omröstningen att uppgifterna rättas. Det
som inträffat senare än 30 dagar
före valdagen får inte ligga till
grund för rättelse enligt denna
paragraf.

12 §157
Tillkännagivandet om justeTillkännagivandet om justering av valnämndens protokoll ring av valnämndens protokoll
med anledning av en folkomröst- med anledning av en folkomröstning i ett landsting skall anslås på ning i en region ska anslås på
landstingets anslagstavla.
regionens anslagstavla.
13 §158
Valnämndens beslut med anValnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i ledning av en folkomröstning i
ett landsting får på begäran av en en region får på begäran av en
medlem av det landstinget över- medlem av den regionen överklagas genom laglighetsprövning klagas genom laglighetsprövning
enligt 13 kap. kommunallagen enligt 13 kap. kommunallagen
(2017:725).
(2017:725).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 15 § stiftelselagen159 (1994:1220)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
15 §160
Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till utomstående om sådana stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.
Revisorerna är skyldiga att
1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga
upplysningar om stiftelsens angelägenheter, samt
2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter
till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.
Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsynsmyndigheten gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som
avses i 9 kap. 10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i
sådana hänseenden där stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt
9 kap. 10 a §.
Revisorerna i en stiftelse som
Revisorerna i en stiftelse som
omfattas av 2 kap. 3 § offent- omfattas av 2 kap. 3 § offentlighetsoch
sekretesslagen lighetsoch
sekretesslagen
(2009:400) är även skyldiga att (2009:400) är även skyldiga att
på begäran lämna upplysningar på begäran lämna upplysningar
om stiftelsens angelägenheter till om stiftelsens angelägenheter till
de förtroendevalda revisorerna i de förtroendevalda revisorerna i
kommunen, landstinget eller i så- kommunen, regionen eller i sådana kommunalförbund som dana kommunalförbund som
kommunen eller landstinget in- kommunen eller regionen ingår i.
går i.
159
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Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om
revision av statlig verksamhet m.m. är skyldiga att på begäran lämna
upplysningar om stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 4 §§, 3. kap. 15 § och 5 kap.
15 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
1 §161
För att en totalförsvarspliktigs
För att en totalförsvarspliktigs
förutsättningar att fullgöra värn- förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt ska kunna plikt eller civilplikt ska kunna
utredas och bedömas är han eller utredas och bedömas är han eller
hon skyldig att, på begäran av hon skyldig att, på begäran av
Totalförsvarets rekryteringsmyn- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, en annan statlig myndig- dighet, en annan statlig myndighet som regeringen bestämmer, het som regeringen bestämmer,
en kommun eller ett landsting, en kommun eller region, skriftskriftligen eller muntligen eller, ligen eller muntligen eller, om
om det behövs, vid en personlig det behövs, vid en personlig ininställelse lämna nödvändiga upp- ställelse lämna nödvändiga uppgifter om hälsotillstånd, utbild- gifter om hälsotillstånd, utbildning, arbete och personliga för- ning, arbete och personliga förhållanden i övrigt.
hållanden i övrigt.
4 §162
Kommuner, landsting och enKommuner, regioner och
skilda vårdinrättningar ska till enskilda vårdinrättningar ska till
Totalförsvarets rekryteringsmyn- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om en dighet lämna de uppgifter om en
totalförsvarspliktigs hälsotillstånd totalförsvarspliktigs hälsotillstånd
och personliga förhållanden i och personliga förhållanden i
övrigt som behövs för att bedöma övrigt som behövs för att bedöma
hans eller hennes förutsättningar hans eller hennes förutsättningar
161
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att fullgöra värnplikt eller civil- att fullgöra värnplikt eller civilplikt.
plikt.
3 kap.
15 §163
Beslut om krigsplacering fattas
Beslut om krigsplacering fattas
av Totalförsvarets rekryterings- av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet efter framställningar myndighet efter framställningar
från statliga myndigheter, kom- från statliga myndigheter, kommuner, landsting, bolag, för- muner, regioner, bolag, föreningar, samfälligheter, registre- eningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska rade trossamfund, organisatoriska
delar av sådana samfund eller delar av sådana samfund eller
andra enskilda (bemanningsan- andra enskilda (bemanningsansvariga). Om ett beslut om krigs- svariga). Om ett beslut om krigsplacering upphävs, gäller 14 §.
placering upphävs, gäller 14 §.
Även utan sådan framställning som avses i första stycket får
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet besluta om krigsplacering, om
det sker i enlighet med en anmälan om behov av totalförsvarspliktiga och den bemanningsansvarige inte har meddelat annat.
5 kap.
15 §164
Ärenden om avbrott ska
Ärenden om avbrott ska
prövas av Totalförsvarets rekryte- prövas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller efter myn- ringsmyndighet eller efter myndighetens bestämmande av en dighetens bestämmande av en
annan statlig myndighet, en kom- annan statlig myndighet, en kommun eller ett landsting. Ärenden mun eller en region. Ärenden
som avses i 14 § ska dock alltid som avses i 14 § ska dock alltid
prövas av Totalförsvarets rekry- prövas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
teringsmyndighet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Härigenom föreskrivs att 19, 22–24, 50, 51, 58 och 62 §§ lagen
(1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §165
Frågor om disciplinansvar eller
Frågor om disciplinansvar eller
åtalsanmälan prövas av den myn- åtalsanmälan prövas av den myndighet, den kommun eller det dighet, den kommun eller den
landsting där den disciplinansva- region där den disciplinansvarige
rige tjänstgör eller senast har tjänstgör eller senast har tjänsttjänstgjort eller av den myndig- gjort eller av den myndighet som
het som regeringen bestämmer. regeringen bestämmer.
I fråga om disciplinansvariga som tjänstgör eller har tjänstgjort
hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse, ett registrerat
trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller hos en
annan enskild, prövas frågor om disciplinförseelse eller åtalsanmälan
av den myndighet som regeringen bestämmer.
22 §166
Ärenden som skall prövas av
Ärenden som ska prövas av
andra myndigheter än Försvars- andra myndigheter än Försvarsmakten, av kommuner eller av makten, av kommuner eller av
landsting där den disciplinansva- regioner där den disciplinansvarige tjänstgör eller har tjänstgjort rige tjänstgör eller har tjänstgjort
prövas av chefen för den orga- prövas av chefen för den
nisatoriska enhet där den organisatoriska enhet där den
disciplinansvarige tjänstgör eller disciplinansvarige tjänstgör eller
har tjänstgjort eller av någon har tjänstgjort eller av någon
annan högre chef.
annan högre chef.
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23 §167
För att biträda de myndigFör att biträda de myndigheter, kommuner eller landsting heter, kommuner eller regioner
som har att handlägga disciplin- som har att handlägga disciplinärenden skall det finnas auditörer. ärenden ska det finnas auditörer.
Auditörerna skall vara jurister.
Auditörerna ska vara jurister.
De förordnas av regeringen eller De förordnas av regeringen eller
av den myndighet som reger- av den myndighet som regeringen bestämmer.
ingen bestämmer.
24 §168
Innan en disciplinpåföljd beInnan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs slutas eller en åtalsanmälan görs
i fråga om en disciplinansvarig, i fråga om en disciplinansvarig,
skall yttrande inhämtas från audi- ska yttrande inhämtas från auditören. Ett sådant yttrande be- tören. Ett sådant yttrande behövs dock inte om
hövs dock inte om
1. förseelsen inte kan antas utgöra brott,
2. förseelsen har erkänts,
3. förseelsen inte bör medföra svårare påföljd än varning, och
4. den disciplinansvarige inte
4. den disciplinansvarige inte
begär att yttrande från auditör begär att yttrande från auditör
skall inhämtas i ärendet.
ska inhämtas i ärendet.
Auditören är medansvarig för
Auditören är medansvarig för
de beslut som myndigheten, de beslut som myndigheten,
kommunen eller landstinget fattar kommunen eller regionen fattar
på hans eller hennes tillstyrkan. på hans eller hennes tillstyrkan.
50 §169
Ett beslut av en sådan chef
Ett beslut av en sådan chef
vid Försvarsmakten som avses i vid Försvarsmakten som avses i
20 §, av en annan myndighet än 20 §, av en annan myndighet än
Försvarsmakten, eller av en kom- Försvarsmakten, eller av en kommun eller ett landsting att ålägga mun eller en region att ålägga
någon disciplinpåföljd får av den någon disciplinpåföljd får av den
Senaste lydelse 1999:951.
Senaste lydelse 2002:277.
169
Senaste lydelse 1999:951.
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168
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den tingsrätt inom vars domkrets det verksamhetsställe där
den disciplinansvarige tjänstgör
är lokaliserat. Om verksamhetsstället inte är lokaliserat i Sverige
eller om det finns särskilda skäl,
får beslutet överklagas hos den
tingsrätt som regeringen bestämmer.
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disciplinansvarige överklagas hos
den tingsrätt inom vars domkrets det verksamhetsställe där
den disciplinansvarige tjänstgör
är lokaliserat. Om verksamhetsstället inte är lokaliserat i Sverige
eller om det finns särskilda skäl,
får beslutet överklagas hos den
tingsrätt som regeringen bestämmer.

51 §170
Beslutet överklagas genom
Beslutet överklagas genom
att överklagandet skickas till den att överklagandet skickas till den
myndighet, den kommun eller myndighet, den kommun eller
det landsting som har meddelat den region som har meddelat bebeslutet. I överklagandet skall slutet. I överklagandet ska klaganklaganden ange det beslut som den ange det beslut som överöverklagas och den ändring i klagas och den ändring i beslutet
som begärs.
beslutet som begärs.
Överklagandet ska ha kommit
Överklagandet skall ha kommit in till den myndighet, som in till den myndighet, som har
har meddelat beslutet, inom tio meddelat beslutet, inom tio dagar
dagar från den dag då klaganden från den dag då klaganden fick
del av beslutet.
fick del av beslutet.
Tingsrätten ska, sedan handTingsrätten skall, sedan handlingarna i ärendet överlämnats lingarna i ärendet överlämnats
dit, pröva om överklagandet har dit, pröva om överklagandet har
kommit in i rätt tid. Ett över- kommit in i rätt tid. Ett överklagande som kommit in för sent klagande som kommit in för sent
skall avvisas.
ska avvisas.
58 §171
Om materiel som har utlämOm materiel som har utlämnats för personligt bruk till en nats för personligt bruk till en
disciplinansvarig går förlorad eller disciplinansvarig går förlorad eller
170
171

Senaste lydelse 1999:951.
Senaste lydelse 1999:951.

162

SOU 2018:10

skadas, får en myndighet, en
kommun eller ett landsting besluta
om ersättningsskyldighet enligt
skadeståndslagen (1972:207) för
honom eller henne. Om någon
åtgärd har vidtagits för att åtal
skall väckas mot den disciplinansvarige, får ersättningsärende
inte inledas eller fortsättas i fråga
om det förfarande som avses med
åtgärden.
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skadas, får en myndighet, en
kommun eller en region besluta
om ersättningsskyldighet enligt
skadeståndslagen (1972:207) för
honom eller henne. Om någon
åtgärd har vidtagits för att åtal
ska väckas mot den disciplinansvarige, får ersättningsärende
inte inledas eller fortsättas i fråga
om det förfarande som avses med
åtgärden.

62 §172
Ett beslut om ersättningsskylEtt beslut om ersättningsskyldighet som fattas av en sådan dighet som fattas av en sådan
chef i Försvarsmakten som avses chef i Försvarsmakten som avses
i 20 §, av en annan myndighet än i 20 §, av en annan myndighet än
Försvarsmakten, eller av en kom- Försvarsmakten, eller av en kommun eller ett landsting får över- mun eller en region får överklagas av den disciplinansvarige klagas av den disciplinansvarige
till tingsrätten. Bestämmelserna till tingsrätten. Bestämmelserna
i 50–53 och 55 §§ gäller vid så- i 50–53 och 55 §§ gäller vid sådant överklagande.
dant överklagande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1995:479) om nordisk
konvention om socialt bistånd och sociala
tjänster

Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1995:479) om nordisk
konvention om socialt bistånd och sociala tjänster173 ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Ansvarig myndighet enligt
Ansvarig myndighet enligt
artikel 9 i konventionen är den artikel 9 i konventionen är den
kommun eller det landsting som kommun eller region som har anhar ansvaret för motsvarande in- svaret för motsvarande insatser
satser till enskilda som är bosatta till enskilda som är bosatta i
Sverige.
i Sverige.
Till uppfyllande av artiklarna
Till uppfyllande av artiklarna
9 och 10 i konventionen får kom- 9 och 10 i konventionen får kommuner och landsting, utan hinder muner och regioner, utan hinder
av annars gällande bestämmelser, av annars gällande bestämmelser,
själva fatta de beslut och ingå de själva fatta de beslut och ingå de
överenskommelser som enligt överenskommelser som enligt
konventionen är en uppgift för konventionen är en uppgift för
de ansvariga myndigheterna i de ansvariga myndigheterna i
respektive land.
respektive land.
De ansvariga myndigheterna
De ansvariga myndigheterna
skall underrätta Socialstyrelsen ska underrätta Socialstyrelsen om
om sådana beslut och överens- sådana beslut och överenskomkommelser.
melser.
4§
Det ekonomiska ansvaret för
Det ekonomiska ansvaret för
de beslut och överenskommel- de beslut och överenskommelser som avses i 3 § skall vila på ser som avses i 3 § ska vila på
kommunerna och landstingen kommunerna och regionerna
173

Lagen i kraft genom 1996:908.

164

SOU 2018:10

Författningsförslag

själva, om regeringen inte före- själva, om regeringen inte föreskriver annat.
skriver annat.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1995:1571)
om insättningsgaranti

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §174
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få
ersättning enligt garantin:
1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,
6. en understödsförening,
7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse,
8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
9. en pensionsfond,
10. ett landsting, en kommun
10. en region, en kommun eller
en statlig myndighet, eller
eller en statlig myndighet, eller
11. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2017:638.
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Förslag till
lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § vapenlagen (1996:67) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §175
Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas
1. enskilda personer,
2. sammanslutningar för jakt- eller målskytte, som uppfyller höga
krav på säkerhet i fråga om handhavande av vapen och
a) har auktoriserats enligt 17 §, eller
b) är anslutna till en auktoriserad sammanslutning och har en stabil
organisation och kontinuerlig skytteverksamhet,
3. huvudmän för museer, om
3. huvudmän för museer, om
museet får statsbidrag enligt sär- museet får statsbidrag enligt särskilda föreskrifter eller om muse- skilda föreskrifter eller om museet ägs av en kommun, ett lands- et ägs av en kommun, en region
ting eller en stiftelse som står eller en stiftelse som står under
under länsstyrelsens tillsyn: för länsstyrelsens tillsyn: för vapen
vapen som ska ingå i samlingarna, som ska ingå i samlingarna, och
och
4. auktoriserade bevakningsföretag: för utlåning till väktare som
har meddelats tillstånd att som lån inneha ett sådant vapen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:764)
om företagsrekonstruktion

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
3 §176
Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, värdepappersbolag, clearingorganisation och värdepapperscentral.
Bestämmelserna avser inte
Bestämmelserna avser inte
heller sådana gäldenärer i vars heller sådana gäldenärer i vars
verksamhet staten, en kommun, verksamhet staten, en kommun,
ett landsting, ett kommunalför- en region, ett kommunalförbund,
bund, en församling eller en kyrk- en församling eller en kyrklig
lig samfällighet har ett bestäm- samfällighet har ett bestämmanmande inflytande.
de inflytande.
Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte heller ett
finansiellt institut eller holdingföretag som är försatt i resolution
enligt lagen (2015:1016) om resolution.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Härigenom föreskrivs att 5 § patientskadelagen (1996:799) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5 §177

I denna lag avses med
hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälsooch sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125) eller lagen
(2001:499) om omskärelse av pojkar, annan liknande medicinsk
verksamhet samt verksamhet inom detaljhandeln med läkemedel,
allt under förutsättning att det är fråga om verksamhet som utövas
av personal som omfattas av 1 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),
vårdgivare: statlig myndighet,
vårdgivare: statlig myndighet,
landsting eller kommun i fråga region eller kommun i fråga om
om sådan hälso- och sjukvård sådan hälso- och sjukvård som
som myndigheten, landstinget myndigheten, regionen eller komeller kommunen har ansvar för munen har ansvar för (offentlig
(offentlig verksamhet) samt en- verksamhet) samt enskild som
skild som bedriver hälso- och bedriver hälso- och sjukvård
sjukvård (privat vårdgivare).
(privat vårdgivare).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:810) om
registrering av riksdagsledamöters åtaganden
och ekonomiska intressen

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1996:810) om registrering
av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
8 §178
Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och
valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.
För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:
Art av åtagande eller ekonomiskt Uppgifter som ska registreras
intresse
1. Innehav av aktier i ett aktie- Bolagets, föreningens eller den
bolag, andel i ett handelsbolag utländska juridiska personens
eller en ekonomisk förening namn.
utom bostadsrättsförening samt
andel i en motsvarande utländsk
juridisk person, om värdet av
aktierna eller andelen beträffande varje bolag eller förening eller
motsvarande juridiska person vid
anmälningstillfället överstiger två
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken. Med
aktier jämställs sådana finansiella
instrument som berättigar till
förvärv av aktier.

178

Senaste lydelse 2016:1118.
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2. Ägande, helt eller delvis, av Fastighetens beteckning.
näringsfastighet enligt 2 kap. 14 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
3. Avlönad anställning som inte Befattningens art samt arbetsär av endast tillfällig karaktär.
givarens namn.
4. Avtal av ekonomisk karaktär Avtalets art och arbetsgivarens
med tidigare arbetsgivare, såsom namn.
avtal om löne- eller pensionsförmån eller annan förmån som
utgår under tid som omfattas av
uppdraget som riksdagsledamot.
5. Avtal av ekonomisk karaktär Avtalets art och arbetsgivarens
med en arbetsgivare eller upp- eller uppdragsgivarens namn.
dragsgivare, även om avtalet får
effekt först efter det att uppdraget som riksdagsledamot har upphört.
6. Inkomstbringande självständig
verksamhet som bedrivs vid sidan
av uppdraget som riksdagsledamot.

Arten av verksamhet samt i förekommande fall namnet på den
juridiska person i vilken verksamheten bedrivs.

7. Styrelseuppdrag och uppdrag Uppdragets art samt bolagets,
som revisor i aktiebolag, handels- föreningens eller den utländska
bolag, ekonomisk förening eller juridiska personens namn.
motsvarande utländsk juridisk
person.
8. Styrelseuppdrag och uppdrag Uppdragets art samt föreningsom revisor i en ideell förening ens, stiftelsens eller den utländska
som har till syfte att främja med- juridiska personens namn.
lemmarnas ekonomiska intressen,
i en stiftelse som bedriver rörelse
eller annan ekonomisk verksamhet eller i en motsvarande utländsk juridisk person.
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9. Statligt, primärkommunalt och Uppdragets art och uppdragslandstingskommunalt uppdrag som givarens namn.
inte är av endast tillfällig karaktär.
10. Stadigvarande materiell för- Arten av förmån samt den som
mån samt sekreterar- eller utred- har bekostat den.
ningshjälp som inte har betalats
av ledamoten själv och som har
anknytning till uppdraget som
riksdagsledamot.
11. Skulder, borgensåtaganden Arten av skuld eller åtagande och
och andra åtaganden som hänför vilken verksamhet eller vilket insig till verksamhet eller ekono- tresse enligt 1, 2 och 6 som skuldmiska intressen enligt 1, 2 och 6. en eller åtagandet hänför sig till
Anmälan behöver endast göras samt borgenärens namn.
för en skuld eller ett åtagande
som vid anmälningstillfället överstiger två prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Uppgifterna i registret ska vara offentliga.
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Föreslagen lydelse
8 §179
Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och
valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.
För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:
Art av åtagande eller ekonomiskt Uppgifter som ska registreras
intresse
1. Innehav av aktier i ett aktie- Bolagets, föreningens eller den
bolag, andel i ett handelsbolag utländska juridiska personens
eller en ekonomisk förening namn.
utom bostadsrättsförening samt
andel i en motsvarande utländsk
juridisk person, om värdet av
aktierna eller andelen beträffande varje bolag eller förening eller
motsvarande juridiska person vid
anmälningstillfället överstiger två
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken. Med
aktier jämställs sådana finansiella
instrument som berättigar till
förvärv av aktier.
2. Ägande, helt eller delvis, av Fastighetens beteckning.
näringsfastighet enligt 2 kap. 14 §
inkomstskattelagen (1999:1229).
3. Avlönad anställning som inte Befattningens art samt arbetsär av endast tillfällig karaktär.
givarens namn.
4. Avtal av ekonomisk karaktär Avtalets art och arbetsgivarens
med tidigare arbetsgivare, såsom namn.
avtal om löne- eller pensionsförmån eller annan förmån som
179
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utgår under tid som omfattas av
uppdraget som riksdagsledamot.
5. Avtal av ekonomisk karaktär Avtalets art och arbetsgivarens
med en arbetsgivare eller upp- eller uppdragsgivarens namn.
dragsgivare, även om avtalet får
effekt först efter det att uppdraget som riksdagsledamot har upphört.
6. Inkomstbringande självständig
verksamhet som bedrivs vid sidan
av uppdraget som riksdagsledamot.

Arten av verksamhet samt i förekommande fall namnet på den
juridiska person i vilken verksamheten bedrivs.

7. Styrelseuppdrag och uppdrag Uppdragets art samt bolagets,
som revisor i aktiebolag, handels- föreningens eller den utländska
bolag, ekonomisk förening eller juridiska personens namn.
motsvarande utländsk juridisk
person.
8. Styrelseuppdrag och uppdrag Uppdragets art samt föreningsom revisor i en ideell förening ens, stiftelsens eller den utländska
som har till syfte att främja med- juridiska personens namn.
lemmarnas ekonomiska intressen,
i en stiftelse som bedriver rörelse
eller annan ekonomisk verksamhet eller i en motsvarande utländsk juridisk person.
9. Uppdrag hos staten, eller hos Uppdragets art och uppdragsen kommun eller region, som inte givarens namn.
är av endast tillfällig karaktär.
10. Stadigvarande materiell för- Arten av förmån samt den som
mån samt sekreterar- eller utred- har bekostat den.
ningshjälp som inte har betalats
av ledamoten själv och som har
anknytning till uppdraget som
riksdagsledamot.
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11. Skulder, borgensåtaganden Arten av skuld eller åtagande och
och andra åtaganden som hänför vilken verksamhet eller vilket
sig till verksamhet eller ekono- intresse enligt 1, 2 och 6 som
miska intressen enligt 1, 2 och 6. skulden eller åtagandet hänför
Anmälan behöver endast göras sig till samt borgenärens namn.
för en skuld eller ett åtagande
som vid anmälningstillfället överstiger två prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Uppgifterna i registret ska vara offentliga.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

175

Författningsförslag

1.65

SOU 2018:10

Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:1156)
om receptregister

Härigenom föreskrivs att 2, 6 och 14 §§ och rubriken närmast
14 § lagen (1996:1156) om receptregister ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vad som sägs om landsting i
Vad som sägs om regioner i
denna lag gäller också kommuner denna lag gäller också kommuner
som inte ingår i ett landsting.
som inte ingår i en region.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Kvalitet och säkerhet på
apoteksmarknaden

Föreslagen lydelse

6§
Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt för
1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,
3. debiteringen till landstingen,
3. debiteringen till regionerna,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Ehälsomyndigheten,
5. registrering och redovisning
5. registrering och redovisning
till landstingen av uppgifter för till regionerna av uppgifter för
ekonomisk och medicinsk upp- ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning följning samt för framställning
av statistik,
av statistik,
6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av
uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring
i hälso- och sjukvården,
7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för
epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik,
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uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,
8. registrering av recept och blanketter som används för flera
uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept,
9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning
av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),
10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt
21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt
4 kap. 10 § andra stycket och 5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315), eller
11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3
lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgiftslämnande vid expediering av en förskrivning i enlighet med 2 kap. 6 § 5 lagen om handel med läkemedel.
Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första
stycket 2 och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept,
får endast ske i fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i första stycket 3 får uppgifter
som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168)
och patientens personnummer.
För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen
enligt första stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av
uppgifter enligt 14 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock
får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.
Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första stycket 5–7.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Skyldighet att lämna uppgifter
till landstingen

Skyldighet att lämna uppgifter
till regionerna180

14 §181
E-hälsomyndigheten ska, för
E-hälsomyndigheten ska, för
de ändamål som avses i 6 § första de ändamål som avses i 6 § första
stycket 3 och 5, till det landsting stycket 3 och 5, till den region
som enligt 22 § lagen (2002:160) som enligt 22 § lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. ska om läkemedelsförmåner m.m. ska
ersätta kostnaderna för läke- ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner, lämna ut upp- medelsförmåner, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna gifter om uttag av förskrivna
läkemedel och andra varor som läkemedel och andra varor som
omfattas av den lagen.
omfattas av den lagen.
E-hälsomyndigheten ska, för
E-hälsomyndigheten ska, för
samma ändamål som anges i samma ändamål som anges i
första stycket, till det landsting första stycket, till den region
som enligt 7 kap. 4 § smitt- som enligt 7 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168) ska er- skyddslagen (2004:168) ska ersätta kostnader för läkemedel, sätta kostnader för läkemedel,
lämna ut uppgifter om uttag av lämna ut uppgifter om uttag av
förskrivna läkemedel som är kost- förskrivna läkemedel som är kostnadsfria enligt den lagen.
nadsfria enligt den lagen.
Vid utlämnande av uppgifter
Vid utlämnande av uppgifter
för de ändamål som avses i 6 § för de ändamål som avses i 6 §
första stycket 5 ska uppgifter om första stycket 5 ska uppgifter om
patientens identitet vara krypte- patientens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att dennes rade på ett sådant sätt att dennes
identitet skyddas. I 4 kap. 6 § identitet skyddas. I 4 kap. 6 §
andra stycket patientdatalagen andra stycket patientdatalagen
(2008:355) finns bestämmelser (2008:355) finns bestämmelser

180
181

Senaste lydelse 2009:370.
Senaste lydelse 2016:522.
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om att detta skydd för patient- om att detta skydd för patientens identitet ska bestå hos lands- ens identitet ska bestå hos regiontingen.
erna.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:1157)
om läkemedelskommittéer

Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 6 §§ lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I varje landsting skall det finnas
I varje region ska det finnas
en eller flera läkemedelskommit- en eller flera läkemedelskommittéer.
téer.
Landstinget bestämmer hur
Regionen bestämmer hur
många sådana kommittéer som många sådana kommittéer som
skall finnas och vilket organ ska finnas och vilket organ inom
inom landstinget som skall till- regionen som ska tillsätta en komsätta en kommitté. Landstinget mitté. Regionen bestämmer också
bestämmer också antalet leda- antalet ledamöter i varje kommöter i varje kommitté och mitté och mandattiden för ledamandattiden för ledamöterna.
möterna.
Vad som i denna lag sägs om
Vad som i denna lag sägs om
landsting gäller även kommuner regioner gäller även kommuner
som inte ingår i ett landsting.
som inte ingår i en region.
3§
En läkemedelskommitté skall
En läkemedelskommitté ska
genom rekommendationer till genom rekommendationer till
hälso- och sjukvårdspersonalen hälso- och sjukvårdspersonalen
eller på annat lämpligt sätt verka eller på annat lämpligt sätt verka
för en tillförlitlig och rationell för en tillförlitlig och rationell
läkemedelsanvändning
inom läkemedelsanvändning inom relandstinget. Rekommendationer- gionen. Rekommendationerna ska
na skall vara grundade på veten- vara grundade på vetenskap och
skap och beprövad erfarenhet.
beprövad erfarenhet.
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6§
Landstinget skall utfärda ett
Regionen ska utfärda ett reglereglemente med de föreskrifter mente med de föreskrifter om
om en läkemedelskommittés en läkemedelskommittés verkverksamhet och arbetsformer samhet och arbetsformer som
som behövs.
behövs.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1997:735)
om riksfärdtjänst

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §182
Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.
Kommunen får, efter överensKommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om kommelse med regionen, om den
det hör till dem som ansvarar för hör till dem som ansvarar för
kollektivtrafiken i länet, överlåta kollektivtrafiken i länet, överlåta
sina uppgifter enligt denna lag sina uppgifter enligt denna lag
till den regionala kollektivtrafik- till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.
myndigheten i länet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2010:1067.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1997:736)
om färdtjänst

Härigenom föreskrivs att 4 och 11 §§ lagen (1997:736) om färdtjänst ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §183
Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.
Kommunen får, efter överKommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om enskommelse med regionen, om
det hör till dem som ansvarar för den hör till dem som ansvarar för
kollektivtrafiken i länet, överlåta kollektivtrafiken i länet, överlåta
sina uppgifter enligt denna lag sina uppgifter enligt denna lag
till den regionala kollektivtrafik- till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.
myndigheten i länet.
11 §184
Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna
av kommunen.
Är en regional kollektivtrafikmyndighet tillståndsgivare, bestäms
grunderna för avgifterna av
1. kommunerna och lands1. kommunerna och regionen
tinget i länet, om de ansvarar för i länet, om de ansvarar för kollekkollektivtrafiken i länet, eller
tivtrafiken i länet, eller
2. enbart kommunerna i länet,
2. enbart kommunerna i länet,
om de ansvarar för kollektivtra- om de ansvarar för kollektivtrafiken i länet och om överenskom- fiken i länet och om överenskommelse om detta har träffats med melse om detta har träffats med
landstinget, om det hör till dem regionen, om dent hör till dem
som ansvarar för kollektivtrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken
i länet.
i länet.
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Senaste lydelse 2010:1068.
Senaste lydelse 2010:1068.
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De kommuner som inte har överlåtit sina uppgifter enligt denna
lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten får dock inte delta
i beslutet. Kan enighet inte uppnås om grunderna för avgifterna,
ska dessa bestämmas av regeringen.
Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens
självkostnader.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i ellagen (1997:857)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 11 a § och 4 kap. 8 § ellagen
(1997:857) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
11 a §185
En nätkoncession får för sin
En nätkoncession får för sin
giltighet göras beroende av att giltighet göras beroende av att
den som innehar koncessionen den som innehar koncessionen
ställer säkerhet för kostnaderna ställer säkerhet för kostnaderna
att ta bort ledningen med tillhör- att ta bort ledningen med tillhörande anläggningar och att vidta ande anläggningar och att vidta
andra åtgärder för återställning. andra åtgärder för återställning.
Staten, kommuner, landsting och Staten, kommuner, regioner och
kommunalförbund behöver inte kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.
ställa säkerhet.
Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten besluta om ytterligare säkerhet.
I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av den myndighet som prövar
frågan om nätkoncession och förvaras av länsstyrelsen.
4 kap.
8§
På en regionledning ska inom varje normalt spänningsintervall
nättariffen utformas utifrån nätkoncessionshavarens kostnader för
samtliga regionledningar i hela landet som kan hänföras till respektive spänningsintervall.
Den del av de beräknade kostDen del av de beräknade kostnaderna som utgörs av betalning naderna som utgörs av betalning
för överföring på stamnätet och för överföring på stamnätet och
andra regionledningar ska dock andra regionledningar ska dock
185

Senaste lydelse 1998:854.
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beaktas samlat endast för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar inom en och samma
region.

SOU 2018:10

beaktas samlat endast för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar inom en och samma
nätregion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 3 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
3§
Om en säkerhet som skall
Om en säkerhet som ska
ställas enligt denna lag eller miljö- ställas enligt denna lag eller miljöbalken inte har godkänts av den balken inte har godkänts av den
till vars förmån den ställs, skall till vars förmån den ställs, ska
säkerheten prövas av länsstyrel- säkerheten prövas av länsstyrelsen.
sen.
Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensmannen
svarar som för egen skuld och, om flera har tecknat borgen, de
svarar solidariskt.
Staten, kommuner, landsting
Staten, kommuner, regioner
och kommunalförbund behöver och kommunalförbund behöver
inte ställa säkerhet.
inte ställa säkerhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:938)
om behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1998:938) om behandling av
personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §186
Känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt
för de ändamål som anges i 1 § första stycket.
Första stycket gäller även
Första stycket gäller även
kommuner, landsting och statliga kommuner, regioner och statliga
myndigheter om uppgifterna be- myndigheter om uppgifterna behövs för utredning om den total- hövs för utredning om den totalförsvarspliktiges personliga för- försvarspliktiges personliga förhållanden enligt 2 kap. 1 § lagen hållanden enligt 2 kap. 1 § lagen
(1994:1809) om totalförsvars- (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
plikt.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ bokföringslagen
(1999:1078) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §187
Stiftelser är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder
1. från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller
2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbeloppet.
Bokföringsskyldigheten enligt första stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än det
angivna gränsbeloppet.
Följande stiftelser är dock bokföringsskyldiga även om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda:
1. stiftelser som bedriver näringsverksamhet,
2. stiftelser som är moderstiftelser,
3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220),
4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag,
5. stiftelser som har bildats
5. stiftelser som har bildats
av eller tillsammans med staten, av eller tillsammans med staten,
en kommun eller ett landsting,
en kommun eller en region,
6. pensionsstiftelser enligt 9 §
6. pensionsstiftelser enligt 9 §
lagen (1967:531) om tryggande lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m.,
av pensionsutfästelse m.m.,
7. personalstiftelser enligt 27 §
7. personalstiftelser enligt 27 §
samma lag.
samma lag.

187

Senaste lydelse 2009:249.
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5§
Följande juridiska personer är inte bokföringsskyldiga enligt
denna lag:
1. staten, kommunerna, lands1. staten, kommunerna, regiontingen, kommunalförbunden och erna, kommunalförbunden och
regionförbunden,
regionförbunden,
2. konkursbon, samt
3. stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Härigenom föreskrivs att 36 § revisionslagen (1999:1079) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

36 §188
Revisorn är skyldig att lämna medrevisor, ny revisor och, om
företaget har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar
som behövs om företagets angelägenheter.
Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar
om företagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.
Revisorn i ett handelsbolag
Revisorn i ett handelsbolag
som omfattas av 2 kap. 3 § offent- som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighetsoch
sekretesslagen lighetsoch
sekretesslagen
(2009:400) är även skyldig att på (2009:400) är även skyldig att på
begäran lämna upplysningar om begäran lämna upplysningar om
bolagets angelägenheter till de bolagets angelägenheter till de
förtroendevalda revisorerna i förtroendevalda revisorerna i
kommunen eller landstinget.
kommunen eller regionen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen inkomstskattelagen
(1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 9 §, 7 kap.
2 §, 8 kap. 18 §, 14 kap. 17 §, 29 kap. 2 §, 65 kap. 3 och 4 §§ och
67 kap. 13 c § inkomstskattelagen189 (1999:1229) ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
4§
Fysiska personer som är obeFysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under gränsat skattskyldiga under
någon del av beskattningsåret ska någon del av beskattningsåret ska
betala kommunal inkomstskatt i betala kommunal inkomstskatt i
form av kommunalskatt till hem- form av kommunalskatt till hemortskommunen och, om hemorts- ortskommunen och, om hemortskommunen ingår i ett landsting, kommunen ingår i en region,
landstingsskatt till det landstinget. regionskatt till den regionen. Vad
Vad som avses med hemorts- som avses med hemortskommun
kommun framgår av 65 kap. 3 §. framgår av 65 kap. 3 §.
Fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret ska betala kommunal inkomstskatt för gemensamt
kommunalt ändamål.
För sådana begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat som avses i
3 kap. 17 § 2–4 tillämpas dock bestämmelserna i första stycket.
2 kap.
2§
De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses.
Första stycket gäller inte beFörsta stycket gäller inte bestämmelser som avser staten, stämmelser som avser staten,
189

Lagen omtryckt 2008:803.
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regeringen, landsting, kommuner regeringen, regioner, kommuner
och kommunalförbund.
och kommunalförbund.
3 kap.
9 §190
En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock
inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.
Om vistelsen utomlands
Om vistelsen utomlands
under anställningen varar i minst under anställningen varar i minst
ett år i samma land, är den skatt- ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för in- skyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte komsten även om denna inte
beskattas i verksamhetslandet, beskattas i verksamhetslandet,
om detta beror på lagstiftning om detta beror på lagstiftning
eller administrativ praxis i det eller administrativ praxis i det
landet eller annat avtal än skatte- landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln avtal (ettårsregeln). Ettårsregeln
gäller dock inte för anställningar gäller dock inte för anställningar
hos staten, landsting, kommuner hos staten, regioner, kommuner
eller församlingar inom Svenska eller församlingar inom Svenska
kyrkan annat än vid tjänste- kyrkan annat än vid tjänsteexport. Ettårsregeln gäller inte export. Ettårsregeln gäller inte
heller för uppdrag som ledamot heller för uppdrag som ledamot
av Europaparlamentet.
av Europaparlamentet.
7 kap.
2§
Helt undantagna från skattskyldighet är
1. staten,
2. landsting, kommuner och
2. regioner, kommuner och
kommunalförbund,
kommunalförbund,
3. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m., och
190
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4. samordningsförbund enligt 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
I lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel finns
bestämmelser om avkastningsskatt för pensionsstiftelser.
8 kap.
18 §
Hemsjukvårdsbidrag
och
Hemsjukvårdsbidrag
och
hemvårdsbidrag som betalas ut hemvårdsbidrag som betalas ut
av kommunala eller landstings- av kommuners eller regioners
kommunala medel till en vård- medel till en vårdbehövande är
behövande är skattefria.
skattefria.
14 kap.
17 §
Om ett aktiebolag eller en
Om ett aktiebolag eller en
ekonomisk förening överlåter den ekonomisk förening överlåter den
huvudsakliga delen av sin närings- huvudsakliga delen av sin näringsverksamhet eller sina tillgångar verksamhet eller sina tillgångar
till staten, ett landsting eller en till staten, en region eller en komkommun, ska bestämmelserna i mun, ska bestämmelserna i 18 §
18 § tillämpas. Detsamma gäller tillämpas. Detsamma gäller om
om överlåtelsen sker till ett bolag överlåtelsen sker till ett bolag
som till övervägande del innehas, som till övervägande del innehas,
direkt eller indirekt, av staten, direkt eller indirekt, av staten,
ett landsting eller en kommun.
en region eller en kommun.
Bestämmelserna i 18 § tillämpas dock inte vid överlåtelser inom
en svensk koncern. De tillämpas inte heller om överlåtelsen framstår
som ett normalt led i företagets verksamhet.
Vid bedömningen av om det är en huvudsaklig del som överlåts,
ska hänsyn tas till hela den näringsverksamhet som bolaget eller
föreningen bedrivit vid beskattningsårets ingång, förhållandena efter
överlåtelsen samt verksamhetens allmänna art och inriktning.
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29 kap.
2 §191
Med näringsbidrag avses stöd
Med näringsbidrag avses stöd
utan
återbetalningsskyldighet utan
återbetalningsskyldighet
som lämnas till en näringsidkare som lämnas till en näringsidkare
för näringsverksamheten av stat- för näringsverksamheten av
en, Europeiska unionen eller staten, Europeiska unionen eller
Europeiska atomenergigemen- Europeiska atomenergigemenskapen, landsting, kommuner, skapen, regioner, kommuner,
juridiska personer som avses i juridiska personer som avses i
7 kap. 16, 17 och 20 §§, allmän- 7 kap. 16, 17 och 20 §§, allmänningsskogar
enligt
lagen ningsskogar
enligt
lagen
(1952:167) om allmänningsskog- (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna samt ar i Norrland och Dalarna samt
stöd av detta slag som beslutas stöd av detta slag som beslutas
av en europeisk gruppering för av en europeisk gruppering för
territoriellt samarbete.
territoriellt samarbete.
Med näringsbidrag avses också stöd som lämnas i form av
1. elcertifikat till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 a § 1,
2. utsläppsrätter till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b §
första stycket,
3. utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar
till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § andra stycket 1,
och
4. stöd enligt lagen (2015:1016) om resolution eller lagen
(2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, om
stödet inte
– redovisas som en skuld i räkenskaperna, eller
– avser betalning för nyemitterade eller egna aktier.
65 kap.
3 §192
För fysiska personer som är
För fysiska personer som är
obegränsat skattskyldiga under obegränsat skattskyldiga under
någon del av beskattningsåret är någon del av beskattningsåret är
den kommunala inkomstskatten den kommunala inkomstskatten
191
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summan av de skattesatser för summan av de skattesatser för
kommunalskatt och landstings- kommunalskatt och regionskatt
skatt som gäller i hemortskom- som gäller i hemortskommunen
munen för beskattningsåret för beskattningsåret multiplicemultiplicerad med den beskatt- rad med den beskattningsbara
ningsbara förvärvsinkomsten.
förvärvsinkomsten.
Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före beskattningsåret.
För den som var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige under
någon del av beskattningsåret, men som inte var folkbokförd här
den 1 november föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande
vistades. För den som på grund av väsentlig anknytning till Sverige
är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § första stycket 3, avses
med hemortskommun den kommun som anknytningen var starkast
till under året före beskattningsåret.
Med hemortskommun för ett dödsbo avses den dödes hemortskommun för dödsåret. Om den döde hade bytt folkbokföringsort
efter den 1 november året före dödsåret, ska dock hemortskommunen för dödsboet från och med beskattningsåret efter dödsåret
anses vara den kommun där den döde hade sin senaste rätta folkbokföringsort.
För en enskild näringsidkare som enligt 1 kap. 13 § andra stycket
har ett beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, avses
med beskattningsår enligt första–tredje styckena det kalenderår
under vilket beskattningsåret går ut.
4 §193
För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela
beskattningsåret är den kommunala inkomstskatten 25 procent av
den beskattningsbara förvärvsinkomsten.
För fysiska personer som är
För fysiska personer som är
begränsat skattskyldiga enligt begränsat skattskyldiga enligt
3 kap. 18 § första stycket 1, 2 3 kap. 18 § första stycket 1, 2
eller 6 under hela beskattnings- eller 6 under hela beskattningsåret är den kommunala inkomst- året är den kommunala inkomstskatten summan av de skatte- skatten summan av de skatte193

Senaste lydelse 2015:775.

196

SOU 2018:10

Författningsförslag

satser för kommunal skatt och satser för kommunal skatt och
landstingsskatt som genomsnitt- regionskatt som genomsnittligt
ligt tillämpas för beskattningsåret, tillämpas för beskattningsåret,
multiplicerad med den beskatt- multiplicerad med den beskattningsbara förvärvsinkomsten.
ningsbara förvärvsinkomsten.
För begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till
utländsk stats beskickning som avses i 3 kap. 17 § 2–4 tillämpas 3 §.
67 kap.
13 c §194
Som hushållsarbete räknas inte
1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner
och andra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,
2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller
3. arbete för vilket bidrag eller
annat ekonomiskt stöd lämnats annat ekonomiskt stöd lämnats
från staten, en kommun eller ett från staten, en kommun eller en
landsting,
region,
4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift
inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår, eller
5. sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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lag om ändring i lagen (2001:99)
om den officiella statistiken

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (2001:99) om den officiella
statistiken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §195
Följande är skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna
lämna uppgifter för den officiella statistiken och uppgifter för framställning av europeisk statistik som en myndighet enligt en EUförordning ska ge in till Europeiska kommissionen:
1. näringsidkare,
2. ägare till en fastighet där någon annan driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller håller djur,
3. stiftelser och ideella föreningar, samt
4. kommuner, landsting och
4. kommuner, regioner och
kommunalförbund.
kommunalförbund.
Skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken
gäller inte uppgifter som avser förhållanden som ligger mer än tre
år tillbaka i tiden.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.
Regeringen får vidare bemyndiga en myndighet att meddela
föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella
statistiken.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 och 7 §§, 5 kap. 1 d, 6, 8, 8 a
och 9 a §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §, 11 kap. 3 a §, 13 kap. 8 §§ och 16 kap.
7 och 8 §§ samt rubriken närmast före 16 kap. 8 § socialtjänstlagen
(2001:453) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
6 §196
Kommunen får även träffa
Kommunen får även träffa
överenskommelse med landsting- överenskommelse med regionen,
et, Försäkringskassan och Arbets- Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen förmedlingen om att, inom ramen
för socialtjänstens uppgifter, sam- för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effek- verka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga tivare användning av tillgängliga
resurser. Kommunen skall bidra resurser. Kommunen ska bidra
till finansieringen av sådan verk- till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. samhet som bedrivs i samverkan.
Enligt bestämmelser i lagen Enligt bestämmelser i lagen
(2003:1210) om finansiell sam- (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ordning av rehabiliteringsinsatser
får kommunen delta i finansiell får kommunen delta i finansiell
samordning inom rehabiliterings- samordning inom rehabiliteringsområdet.
området.
Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att
ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.
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7 §197
När den enskilde har behov av
När den enskilde har behov av
insatser både från socialtjänsten insatser både från socialtjänsten
och från hälso- och sjukvården och från hälso- och sjukvården
ska kommunen tillsammans med ska kommunen tillsammans med
landstinget upprätta en indivi- regionen upprätta en individuell
duell plan. Planen ska upprättas plan. Planen ska upprättas om
om kommunen eller landstinget kommunen eller regionen bebedömer att den behövs för att dömer att den behövs för att
den enskilde ska få sina behov den enskilde ska få sina behov
tillgodosedda, och om den en- tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upp- skilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska rättas. Arbetet med planen ska
påbörjas utan dröjsmål.
påbörjas utan dröjsmål.
Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen,
om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.
Av planen ska det framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av
3. vilka åtgärder som vidtas av
någon annan än kommunen eller någon annan än kommunen eller
landstinget, och
regionen, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret
för planen.
5 kap.
1 d §198
Kommunen ska ingå en överKommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om enskommelse med regionen om
ett samarbete i fråga om barn ett samarbete i fråga om barn
och unga som vårdas utanför det och unga som vårdas utanför det
egna hemmet. Om det är möjligt egna hemmet. Om det är möjligt
bör organisationer som företräder bör organisationer som företräder
dessa barn och unga eller deras dessa barn och unga eller deras
närstående ges möjlighet att närstående ges möjlighet att
197
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lämna synpunkter på innehållet i lämna synpunkter på innehållet i
överenskommelsen.
överenskommelsen.
6 §199
Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.
Kommunen ska planera sina
Kommunen ska planera sina
insatser för äldre. I planeringen insatser för äldre. I planeringen
ska kommunen samverka med ska kommunen samverka med
landstinget samt andra samhälls- regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.
organ och organisationer.
Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med
kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.
8§
Socialnämnden skall göra sig
Socialnämnden ska göra sig
väl förtrogen med levnadsför- väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för män- hållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska niskor med fysiska och psykiska
funktionshinder samt i sin upp- funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om sökande verksamhet upplysa om
socialtjänstens verksamhet på socialtjänstens verksamhet på
dessa områden.
dessa områden.
Kommunen skall planera sina
Kommunen ska planera sina
insatser för människor med insatser för människor med
fysiska och psykiska funktions- fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kom- hinder. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget munen samverka med regionen
samt andra samhällsorgan och samt andra samhällsorgan och
organisationer.
organisationer.
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8 a §200
Kommunen ska ingå en överKommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om enskommelse med regionen om
ett samarbete i fråga om personer ett samarbete i fråga om personer
med psykisk funktionsnedsätt- med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör orga- ning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa nisationer som företräder dessa
personer eller deras närstående personer eller deras närstående
ges möjlighet att lämna synpunk- ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskom- ter på innehållet i överenskommelsen.
melsen.
9 a §201
Kommunen ska ingå en överKommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om enskommelse med regionen om
ett samarbete i fråga om personer ett samarbete i fråga om personer
som missbrukar alkohol, narko- som missbrukar alkohol, narkotitika, andra beroendeframkallande ka, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel, dopningsmedel medel, läkemedel, dopningsmedel
eller spel om pengar.
eller spel om pengar.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i överenskommelsen.
6 kap.
3 §202
Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska tillgodoses av staten.
Statens institutionsstyrelse leder verksamheten vid hemmen. Bestämmelser om tillsyn m.m. över verksamheten vid hemmen finns i
13 kap.
Statens institutionsstyrelse får,
Statens institutionsstyrelse får,
om det finns särskilda skäl för om det finns särskilda skäl för
det, genom avtal uppdra åt ett det, genom avtal uppdra åt en
Senaste lydelse 2009:981.
Senaste lydelse 2017:809.
202
Senaste lydelse 2009:596.
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landsting eller en kommun att in- region eller en kommun att inrätta
rätta och driva ett sådant hem och driva ett sådant hem som
avses i första stycket.
som avses i första stycket.
För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den kommun som begärt placeringen.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Tillstånd att ta emot offentlig
finansiering inom socialtjänsten,
assistansersättningen och
skollagsreglerad verksamhet

Föreslagen lydelse

7 kap.
1§
Endast juridiska personer får efter tillstånd av Inspektionen för
vård och omsorg yrkesmässigt bedriva
1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap.,
2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses
i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,
3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård
under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,
5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå
familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn, eller
6. hemtjänst.
Kommun och landsting som
Kommun och region som
driver verksamhet som avses i driver verksamhet som avses i
första stycket 1–4 och 6, ska an- första stycket 1–4 och 6, ska anmäla denna verksamhet till In- mäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg spektionen för vård och omsorg
innan verksamheten påbörjas.
innan verksamheten påbörjas.
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11 kap.
3 a §203
Socialnämnden ska, om det
Socialnämnden ska, om det
inte är obehövligt, underrätta inte är obehövligt, underrätta
landstinget om att ett barn eller regionen om att ett barn eller en
en ung person i åldern 18–20 år, ung person i åldern 18–20 år, i
i anslutning till att vård utanför anslutning till att vård utanför
det egna hemmet inleds, ska er- det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersök- bjudas en sådan hälsoundersökning som avses i lagen ning som avses i lagen
(2017:209) om hälsoundersök- (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas ning av barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet.
utanför det egna hemmet.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Ökade tillståndskrav inom
socialtjänsten och skolväsendet

Föreslagen lydelse

13 kap.
8§
Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna
få de insatser de har rätt till, får inspektionen förelägga den som svarar
för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Om inspektionen
finner att kraven i 7 kap. 2 § andra, tredje och fjärde styckena inte
är uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd, eller att en sådan
förändring som avses i 7 kap. 2 a § inte har anmälts, får inspektionen förelägga den som beviljats tillståndet att avhjälpa bristen. Ett
föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen
ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
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Inspektionen för vård och
omsorg får även förelägga den
kommun eller det landsting som
inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1 § andra
stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och
omsorg får även förelägga den
kommun eller den region som
inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1 § andra
stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 kap.
7§
I den mån huvudmannen för
I den mån huvudmannen för
ett hem för vård eller boende, ett hem för vård eller boende,
som drivs av landsting eller kom- som drivs av region eller kommun, beslutar det, får de som be- mun, beslutar det, får de som bereds vård där inte inneha alkohol reds vård där inte inneha alkohol
eller andra berusningsmedel. Det- eller andra berusningsmedel. Detsamma gäller i fråga om injek- samma gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler som tionssprutor eller kanyler som
kan användas för insprutning i kan användas för insprutning i
människokroppen.
människokroppen.
Om sådan egendom påträffas
Om sådan egendom påträffas
hos en intagen eller någon annan- hos en intagen eller någon annanstans inom hemmet utan att det stans inom hemmet utan att det
finns känd ägare till den, får den finns känd ägare till den, får den
omhändertas. Den som förestår omhändertas. Den som förestår
hemmet skall låta förstöra eller hemmet ska låta förstöra eller
försälja egendomen enligt be- försälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen stämmelserna om beslagtagen
egendom i 2 § 1 första stycket egendom i 2 § 1 första stycket
lagen (1958:205) om förverkan- lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. de av alkoholhaltiga drycker m.m.
Belopp som erhålls vid försälj- Belopp som erhålls vid försäljning tillfaller staten.
ning tillfaller staten.
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Kommuner utanför regioner

8§
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
landsting skall tillämpas också på region ska tillämpas också på en
en kommun som inte tillhör kommun som inte tillhör någon
något landsting.
region.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2001:1170)
om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift och socialavgiftslagen
(2000:980)

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)204 ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Bestämmelserna i 2 § första
Bestämmelserna i 2 § första
stycket skall inte tillämpas om stycket ska inte tillämpas om den
den avgiftsskyldige är
avgiftsskyldige är
1. en kommun eller ett lands1. en kommun eller region,
ting,
2. en statlig myndighet,
3. ett statligt affärsdrivande verk, eller
4. ett registrerat trossamfund.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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lag om ändring i lagen (2002:34)
om samverkansorgan i länen

Härigenom föreskrivs att 2, 3 och 5 §§ lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §205
Ett kommunalförbund som
Ett kommunalförbund som
har samtliga kommuner i länet har samtliga kommuner i länet
som medlemmar och där även som medlemmar och där även
landstingen kan ingå som med- regionerna kan ingå som medlem
lem kan utgöra ett samverkans- kan utgöra ett samverkansorgan.
organ.
3 §206
Ett samverkansorgan har till uppgift att
1. utarbeta och fastställa en
1. utarbeta och fastställa en
strategi för länets utveckling som strategi för länets utveckling som
kommuner och landsting avser kommuner och regioner avser
att genomföra i samarbete med att genomföra i samarbete med
andra parter,
andra parter,
2. samordna insatser för genomförandet av strategin,
3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, och
5. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa
resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
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5 §207
Samverkansorganet ska samverka med
1. länets kommuner,
2. landstinget, och
2. regionen, och
3. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs att 3, 9, 13, 22, 23 och 26 §§ lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Vad som i denna lag sägs om
Vad som i denna lag sägs om
landsting gäller även kommuner regioner gäller även kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
9 §208
Innan Tandvårds- och läkeInnan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket meddelar medelsförmånsverket meddelar
beslut i frågor som avses i 7 § beslut i frågor som avses i 7 §
ska sökanden och landstingen ges ska sökanden och regionerna ges
tillfälle till överläggningar med tillfälle till överläggningar med
myndigheten.
myndigheten.
13 §209
En fråga om ändring av ett
En fråga om ändring av ett
tidigare fastställt inköpspris eller tidigare fastställt inköpspris eller
försäljningspris får, förutom på försäljningspris får, förutom på
eget initiativ av Tandvårds- och eget initiativ av Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, tas upp läkemedelsförmånsverket, tas upp
av myndigheten på begäran av av myndigheten på begäran av
den som marknadsför läkemedlet den som marknadsför läkemedlet
eller varan, ett landsting eller den eller varan, en region eller den
som enligt föreskrifter som har som enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 8 § andra meddelats med stöd av 8 § andra
stycket har ansökt om att läke- stycket har ansökt om att läkemedlet ska ingå i förmånerna. medlet ska ingå i förmånerna.
Den som begär ändringen har Den som begär ändringen har
208
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även rätt till överläggningar med även rätt till överläggningar med
myndigheten. Om överläggningar myndigheten. Om överläggningar
inte begärs, eller om överlägg- inte begärs, eller om överläggningarna inte leder till en över- ningarna inte leder till en överenskommelse, kan myndigheten enskommelse, kan myndigheten
fastställa det nya inköpspriset fastställa det nya inköpspriset
eller försäljningspriset på grund- eller försäljningspriset på grundval av tillgänglig utredning.
val av tillgänglig utredning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om förutsättningar för ändring av inköpspris
och försäljningspris för ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna om det
1. har gått 15 år efter det att läkemedlet godkänts för försäljning,
eller
2. finns läkemedel som är utbytbara mot läkemedlet och som
marknadsförs till öppenvårdsapotek i Sverige.
22 §210
Kostnader för förmåner enligt
Kostnader för förmåner enligt
denna lag ersätts av det landsting denna lag ersätts av den region
inom vars område den berätti- inom vars område den berättigade är bosatt.
gade är bosatt.
Om den berättigade inte är
Om den berättigade inte är
bosatt inom något landstings om- bosatt inom någon regions område, ska det landsting inom vars råde, ska den region inom vars
område den berättigade är för- område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det gäller värvsverksam eller, när det gäller
en person som är arbetslös, det en person som är arbetslös, den
landsting inom vars område per- region inom vars område personen är registrerad som arbets- sonen är registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för sökande, svara för kostnader för
förmåner enligt denna lag. När förmåner enligt denna lag. När
det gäller den som är berättigad det gäller den som är berättigad
till förmåner enligt denna lag i till förmåner enligt denna lag i
egenskap av familjemedlem till egenskap av familjemedlem till
anställd eller egenföretagare enligt anställd eller egenföretagare enligt
Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets
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förordning (EG) nr 883/2004,
ska i stället det landsting inom
vars område den anställde eller
egenföretagaren är förvärvsverksam eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna
för förmånerna.
I andra fall än som avses i
första och andra styckena ersätts
kostnaderna av det landsting inom
vars område den som förskrivit
en förmånsberättigad vara har
sin verksamhetsort.
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förordning (EG) nr 883/2004,
ska i stället den region inom vars
område den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverksam
eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna för förmånerna.
I andra fall än som avses i
första och andra styckena ersätts
kostnaderna av den region inom
vars område den som förskrivit
en förmånsberättigad vara har
sin verksamhetsort.

23 §
Rätten till förmåner enligt
Rätten till förmåner enligt
denna lag prövas av det landsting denna lag prövas av den region
som enligt 22 § har att svara för som enligt 22 § har att svara för
kostnaden för förmånerna.
kostnaden för förmånerna.
26 §211
Beslut som Tandvårds- och
Beslut som Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket eller ett läkemedelsförmånsverket eller en
landsting i ett enskilt fall med- region i ett enskilt fall meddelar
delar enligt denna lag eller enligt enligt denna lag eller enligt en
en föreskrift som har meddelats föreskrift som har meddelats med
med stöd av lagen får överklagas stöd av lagen får överklagas hos
hos allmän förvaltningsdomstol. allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision
av statlig verksamhet m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Riksrevisionen får vid vite
Riksrevisionen får vid vite
förelägga den som avses i 2 § 6 förelägga den som avses i 2 § 6
att fullgöra sin skyldighet enligt att fullgöra sin skyldighet enligt
6 §. Detta gäller dock inte kom- 6 §. Detta gäller dock inte kommuner och landsting.
muner och regioner.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:192)
om gemensam nämnd inom vårdoch omsorgsområdet

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §212
Ett landsting och en eller flera
En region och en eller flera
kommuner som ingår i lands- kommuner som ingår i regionen
tinget får genom samverkan i en får genom samverkan i en gemengemensam nämnd gemensamt sam nämnd gemensamt fullgöra
fullgöra
1. landstingets uppgifter
1. regionens uppgifter
– enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
– enligt tandvårdslagen (1985:125),
– enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
– enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
– enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården,
– enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
– som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som
avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och
2. kommunens uppgifter
– enligt socialtjänstlagen (2001:453),
– enligt hälso- och sjukvårdslagen,
– enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
– enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga,
– enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

212

Senaste lydelse 2017:375.

214

SOU 2018:10

Författningsförslag

– enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
eller
– som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd.
2§
Landstinget och kommunen
Regionen och kommunen eller
eller kommunerna får samverka kommunerna får samverka enligt
enligt denna lag endast om upp- denna lag endast om uppgifter
gifter från såväl landstinget som från såväl regionen som kommunkommunen eller kommunerna en eller kommunerna ingår i den
ingår i den gemensamma nämn- gemensamma nämndens ansvarsområde.
dens ansvarsområde.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Härigenom föreskrivs att 1, 3, 5, 5 a, 9, 12, 14, 16, 19–21, 25, 26
och 28 §§ lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser213 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §214
Finansiell samordning enligt
Finansiell samordning enligt
denna lag får inom ett samord- denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan ningsområde bedrivas mellan
Försäkringskassan, Arbetsför- Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och lands- medlingen, kommun och region
ting för att uppnå en effektiv för att uppnå en effektiv resursresursanvändning. Ett samord- användning. Ett samordningsningsområde kan omfatta en område kan omfatta en eller flera
eller flera kommuner eller delar kommuner eller delar av komav kommuner. Kommunerna kan muner. Kommunerna kan vara
vara belägna inom olika landsting. belägna inom olika regioner.
3 §215
Försäkringskassan, ArbetsFörsäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett eller flera förmedlingen och en eller flera
landsting samt en eller flera kom- regioner samt en eller flera kommuner får delta som samverk- muner får delta som samverkande parter i verksamhet med ande parter i verksamhet med
finansiell samordning. Finansiell finansiell samordning. Finansiell
samordning får bedrivas endast samordning får bedrivas endast
om Försäkringskassan, Arbets- om Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, minst ett landsting förmedlingen, minst en region
och minst en kommun deltar. och minst en kommun deltar.
För finansiell samordning måste För finansiell samordning måste
Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:793.
Senaste lydelse 2010:350.
215
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såväl kommun som landsting
delta för varje del av samordningsområdet enligt 1 §. Finansiell samordning får dock bedrivas
utan ett landsting för en del av
samordningsområdet, om det för
denna del deltar en kommun som
inte ingår i ett landsting.

Författningsförslag

såväl kommun som region delta
för varje del av samordningsområdet enligt 1 §. Finansiell samordning får dock bedrivas utan
en region för en del av samordningsområdet, om det för denna
del deltar en kommun som inte
ingår i en region.

5 §216
Försäkringskassan ska bidra
Försäkringskassan ska bidra
med hälften av medlen till den med hälften av medlen till den
finansiella samordningen. Det finansiella samordningen. Det
eller de landsting som deltar ska eller de regioner som deltar ska
bidra med en fjärdedel av medlen bidra med en fjärdedel av medlen
och den eller de kommuner som och den eller de kommuner som
deltar med en fjärdedel.
deltar med en fjärdedel.
Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den
andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan
dem på det sätt som de kommer överens om.
Andra stycket ska tillämpas
Andra stycket ska tillämpas
på motsvarande sätt på landsting, på motsvarande sätt på regioner,
om flera landsting deltar i finan- om flera regioner deltar i finansiell samordning inom ett sam- siell samordning inom ett samordningsområde.
ordningsområde.
5 a §217
Om en kommun som inte
Om en kommun som inte
ingår i ett landsting deltar i finan- ingår i en region deltar i finansiell
siell samordning, ska den kom- samordning, ska den kommunmunen bidra med hälften av med- en bidra med hälften av medlen
len till samordningen, om det inte till samordningen, om det inte
deltar något landsting i samord- deltar någon region i samordningen.
ningen.
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Om en kommun som avses i
första stycket deltar i finansiell
samordning i vilken det också
deltar ett landsting, ska 5 § andra
stycket tillämpas på denna kommun. Vid sådant förhållande ska
dessutom 5 § tredje stycket
tillämpas på så sätt att denna
kommun betraktas som ett landsting.
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Om en kommun som avses i
första stycket deltar i finansiell
samordning i vilken det också
deltar en region, ska 5 § andra
stycket tillämpas på denna kommun. Vid sådant förhållande ska
dessutom 5 § tredje stycket
tillämpas på så sätt att denna
kommun betraktas som en region.

9 §218
Förbundsordningen ska ange
1. samordningsförbundets namn och den ort där förbundet ska
ha sitt säte, förbundets medlemmar och ändamål,
2. förbundets organisation,
3. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och hur förbundsmedlemmarna ska vara representerade samt mandattiden om den ska
vara kortare än fyra år,
4. de uppgifter förbundet ska få fullgöra enligt 7 § och den beslutanderätt förbundet enligt samma bestämmelse ska ha,
5. om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i styrelsen,
6. om det för beslut ska krävas kvalificerad majoritet i styrelsen
och för vilka ärenden detta ska gälla,
7. var förbundets tillkännagivanden ska anslås,
8. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och
skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna, allt i förhållande till de andelar som medlemmarna ska bidra
med enligt 5 §,
9. eventuella begränsningar av förbundets rätt enligt 21 § till skuldsättning genom sedvanliga krediter,
10. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets
ekonomi och verksamhet,
11. föreskrifter om förbundets budgetprocess,
12. mandattiden för revisorer som utses enligt 25 §,
13. i fråga om förbund med en
13. i fråga om förbund med en
eller flera gemensamma revisorer eller flera gemensamma revisorer
218
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för kommuner och landsting, på för kommuner och regioner, på
vilket sätt de gemensamma revi- vilket sätt de gemensamma revisorerna ska utses och vilken av sorerna ska utses och vilken av
förbundsmedlemmarna som ska förbundsmedlemmarna som ska
utse dem,
utse dem,
14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,
16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess
medlemmar,
17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i styrelsen samt till revisorerna, och
18. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att
ordna de ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar samt förbundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning.
12 §219
Ledamöter och ersättare i
Ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen utses av kom- förbundsstyrelsen utses av kommun- och landstingsfullmäktige, mun- och regionfullmäktige, FörFörsäkringskassan och av Arbets- säkringskassan och av Arbetsförmedlingen. När ledamöter förmedlingen. När ledamöter
eller ersättare skall utses för kom- eller ersättare ska utses för kommun och landsting skall det, under mun och region ska det, under
de förutsättningar som anges i de förutsättningar som anges i
2 § lagen (1992:339) om propor- 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske genom pro- tionellt valsätt, ske genom proportionellt val.
portionellt val.
Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast
den som är
1. ledamot eller ersättare i
1. ledamot eller ersättare i
kommun- eller landstingsfull- kommun- eller regionfullmäktige,
mäktige,
2. anställd vid Försäkringskassan, eller
3. anställd vid Arbetsförmedlingen.
219
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När det utses ersättare i styrelNär det utses ersättare i styrelsen skall det bestämmas i vilken sen ska det bestämmas i vilken
ordning de skall kallas till tjänst- ordning de ska kallas till tjänstgöring.
göring.
14 §220
Om det under ett år då val av
Om det under ett år då val av
fullmäktige har hållits i hela lan- fullmäktige har hållits i hela landet utses ledamöter och ersättare det utses ledamöter och ersättare
enligt 12 § första stycket ska detta enligt 12 § första stycket ska detta
i fråga om kommun och lands- i fråga om kommun och region
ting göras av de nyvalda full- göras av de nyvalda fullmäktige.
mäktige.
När ledamöter och ersättare utses enligt första stycket ska 4 kap.
8 § kommunallagen (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt.
16 §221
Bestämmelserna i 4 kap. 6, 7
Bestämmelserna i 4 kap. 6, 7
och 9 §§ samt 11 § första stycket och 9 §§ samt 11 § första stycket
kommunallagen (2017:725) om kommunallagen (2017:725) om
upphörande av uppdrag och rätt upphörande av uppdrag och rätt
till ledighet ska tillämpas på mot- till ledighet ska tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och svarande sätt för ledamöter och
ersättare i styrelsen. Det förhål- ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersät- landet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller tares mandattid i kommun- eller
landstingsfullmäktige har löpt ut regionfullmäktige har löpt ut
medför inte att uppdraget som medför inte att uppdraget som
ledamot eller ersättare i samord- ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör ningsförbundets styrelse upphör
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får återkalla uppdraget
för en ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive
Arbetsförmedlingen har utsett, om hans eller hennes anställning
vid Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen har upphört.
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19 §222
Beträffande styrelsens verkBeträffande styrelsens verksamhet ska 3 kap. 5 § första och samhet ska 3 kap. 5 § första och
andra styckena, 4 kap. 20, 21, andra styckena, 4 kap. 20, 21,
24, 25 och 27 §§ samt 6 kap. 17, 24, 25 och 27 §§ samt 6 kap. 17,
23 och 27–36 §§ kommunallagen 23 och 27–36 §§ kommunallagen
(2017:725) tillämpas på motsva- (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt. Vad som där före- rande sätt. Vad som där föreskrivs om förtroendevald ska gälla skrivs om förtroendevald ska gälla
ledamot och ersättare i styrelsen ledamot och ersättare i styrelsen
och vad som föreskrivs om full- och vad som föreskrivs om fullmäktige eller nämnd ska gälla mäktige eller nämnd ska gälla
styrelsen. Justering av styrelsens styrelsen. Justering av styrelsens
protokoll ska tillkännages på an- protokoll ska tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun slagstavlan hos varje kommun
och landsting som är medlem i och region som är medlem i
samordningsförbundet. Det sam- samordningsförbundet. Det sammanträde vid vilket budgeten manträde vid vilket budgeten
fastställs ska vara offentligt. Sam- fastställs ska vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages i enlig- manträdet ska tillkännages i enlighet med vad som anges i för- het med vad som anges i förbundsordningen
bundsordningen
20 §223
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) ligger på arkivmyndigheten i en kommun som är medlem av förbundet. Arkivmyndigheten
ska samråda med Riksarkivet. Om mer än en kommun ingår i förbundet, ska de berörda kommunerna komma överens om vilken av
dem som ska svara för tillsynen.
Kommunfullmäktige i den
Kommunfullmäktige i den
ansvariga kommunen får, efter ansvariga kommunen får, efter
samråd med Riksarkivet, meddela samråd med Riksarkivet, meddela
föreskrifter om förbundets arkiv- föreskrifter om förbundets arkivvård. Vad som föreskrivs i 12 vård. Vad som föreskrivs i 12
och 15 §§ arkivlagen om reger- och 15 §§ arkivlagen om reger222
223

Senaste lydelse 2017:746.
Senaste lydelse 2017:556.

221

Författningsförslag

ingen, den myndighet regeringen
bestämmer och landstingsfullmäktige ska i stället avse kommunfullmäktige.
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ingen, den myndighet regeringen
bestämmer och regionfullmäktige
ska i stället avse kommunfullmäktige.

21 §224
Bestämmelserna i 8 kap. 14 §
Bestämmelserna i 8 kap. 14 §
samt 11 kap. 1–4 §§, 5 § första samt 11 kap. 1–4 §§, 5 § första
och andra styckena, 6, 15 och och andra styckena, 6, 15 och
22 §§ kommunallagen (2017:725) 22 §§ kommunallagen (2017:725)
ska tillämpas på motsvarande sätt ska tillämpas på motsvarande sätt
i fråga om ekonomisk förvalt- i fråga om ekonomisk förvaltning i ett samordningsförbund. ning i ett samordningsförbund.
Vad som där föreskrivs om kom- Vad som där föreskrivs om kommun eller landsting ska gälla för mun eller region ska gälla för ett
ett samordningsförbund och vad samordningsförbund och vad
som föreskrivs för fullmäktige som föreskrivs för fullmäktige
och styrelse ska gälla för för- och styrelse ska gälla för förbundsstyrelsen.
bundsstyrelsen.
Ett samordningsförbund får inte ingå borgen. Förbundet får inte
heller sätta sig i skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.
25 §225
Ett
samordningsförbunds
Ett
samordningsförbunds
räkenskaper och årsredovisning räkenskaper och årsredovisning
samt styrelsens förvaltning ska samt styrelsens förvaltning ska
granskas av en revisor för varje granskas av en revisor för varje
förbundsmedlems räkning. För förbundsmedlems räkning. För
Försäkringskassan och Arbets- Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkrings- förmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revi- kassan utse en gemensam revisor. Revisorer ska när det gäller sor. Revisorer ska när det gäller
kommun och landsting utses av kommun och region utses av
kommun- och landstingsfull- kommun- och regionfullmäktige.
mäktige. När kommun- och När kommun- och regionfull224
225
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landstingsfullmäktige utser revi- mäktige utser revisorer ska 14 §
sorer ska 14 § denna lag samt denna lag samt 4 kap. 3 § och
4 kap. 3 § och 4 § andra stycket 4 § andra stycket samt 7 kap.
samt 7 kap. 3 § kommunallagen 3 § kommunallagen (2017:725)
(2017:725) tillämpas på motsva- tillämpas på motsvarande sätt.
rande sätt. Kommuner och lands- Kommuner och regioner kan
ting kan träffa överenskommelse träffa överenskommelse om att
om att utse en eller flera gemen- utse en eller flera gemensamma
samma revisorer. När en eller revisorer. När en eller flera
flera gemensamma revisorer utses gemensamma revisorer utses ska
ska 9 kap. 7 § andra stycket kom- 9 kap. 7 § andra stycket kommunallagen tillämpas på mot- munallagen tillämpas på motsvarande sätt.
svarande sätt.
För granskning av ett nybildat förbund ska revisor utses senast
när förbundet bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet
till dess nästa mandattid för revisorer börjar.
Arvoden till samtliga revisorer ska betalas av samordningsförbundet, om inte annat anges i förbundsordningen. Om förbundsmedlemmarna enligt förbundsordningen ska betala arvode till revisorerna, ska i stället Försäkringskassan betala arvodet till den för
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamma revisorn.
26 §226
Bestämmelserna i 12 kap. 1–3
Bestämmelserna i 12 kap. 1–3
och 7–17 §§ kommunallagen och 7–17 §§ kommunallagen
(2017:725) tillämpas på mot- (2017:725) tillämpas på motsvarande sätt vid revision enligt svarande sätt vid revision enligt
denna lag. Bestämmelserna i denna lag. Bestämmelserna i
12 kap. 18 § kommunallagen 12 kap. 18 § kommunallagen
tillämpas på motsvarande sätt vid tillämpas på motsvarande sätt vid
revision enligt denna lag som ut- revision enligt denna lag som utförs av revisorer utsedda av kom- förs av revisorer utsedda av kommun- och landstingsfullmäktige.
mun- och regionfullmäktige.
Justering av revisorernas proJustering av revisorernas protokoll tillkännages på anslags- tokoll tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun och tavlan hos varje kommun och
226
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landsting som är medlem i sam- region som är medlem i samordningsförbundet.
ordningsförbundet.
Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna ska var för
sig pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas.
28 §227
Ett samordningsförbunds beEtt samordningsförbunds beslut får, med motsvarande till- slut får, med motsvarande tilllämpning av bestämmelserna om lämpning av bestämmelserna om
laglighetsprövning i 13 kap. kom- laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen (2017:725) överklagas munallagen (2017:725) överklagas
av den som är medlem i en kom- av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting, som mun eller region, som ingår i föringår i förbundet.
bundet.
Beslut varigenom allmän förBeslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett valtningsdomstol har upphävt ett
samordningsförbunds beslut eller samordningsförbunds beslut eller
förbjudit att det verkställs får förbjudit att det verkställs får
överklagas endast av förbundet överklagas endast av förbundet
och av den som är medlem i en och av den som är medlem i en
kommun eller ett landsting som kommun eller region som är
är förbundsmedlem.
förbundsmedlem.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 8 och 9 §§, 2 kap. 3, 3 a, 3 f och
5 §§, 5 kap. 4, 6 och 24 §§, 6 kap. 8 och 12 §§ och 7 kap. 2, 4 och 4 a §§
smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
8§
Varje landsting ansvarar för
Varje region ansvarar för att
att behövliga smittskyddsåtgärder behövliga smittskyddsåtgärder
vidtas inom landstingsområdet, i vidtas inom regionens område, i
den mån annat inte följer av den mån annat inte följer av
denna lag.
denna lag.
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
landsting gäller också en kommun region gäller också en kommun
som inte ingår i ett landsting.
som inte ingår i en region.
9 §228
I varje landsting ska det finnas
I varje region ska det finnas
en smittskyddsläkare.
en smittskyddsläkare.
En smittskyddsläkare utses av en sådan nämnd som avses i 7 kap.
1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). I frågor som inte gäller
smittskyddsläkarens myndighetsutövning ska denne verka under
nämnden.
Smittskyddsläkaren får uppSmittskyddsläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid en dra åt en erfaren läkare vid en
smittskyddsenhet eller vid en in- smittskyddsenhet eller vid en infektionsklinik inom landstinget fektionsklinik inom regionen att
att fullgöra uppgifter som smitt- fullgöra uppgifter som smittskyddsläkaren har enligt denna skyddsläkaren har enligt denna
lag.
lag.
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2 kap.
3§
Regionen, och under regionen
Landstinget, och under landstinget smittskyddsläkaren, skall smittskyddsläkaren, ska se till
se till att allmänheten har till- att allmänheten har tillgång till
gång till den information och de den information och de råd som
råd som behövs för att var och en behövs för att var och en ska
skall kunna skydda sig mot smitta kunna skydda sig mot smitta
som kan hota liv eller hälsa.
som kan hota liv eller hälsa.
Läkare och annan hälso- och
Läkare och annan hälso- och
sjukvårdspersonal som är verk- sjukvårdspersonal som är verksamma inom smittskyddet skall samma inom smittskyddet ska
vid behov upplysa patienter om vid behov upplysa patienter om
åtgärder för att förebygga smitt- åtgärder för att förebygga smittsamma sjukdomar.
samma sjukdomar.
3 a §229
Landstingen ska erbjuda vacciRegionerna ska erbjuda vaccinationer mot smittsamma sjuk- nationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra sprid- domar i syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolk- ning av dessa sjukdomar i befolkningen.
ningen.
Detsamma gäller kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med ansvar för elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen
(2010:800), med undantag för huvudmän för elevhälsa i förskoleklass.
3 f §230
Den som omfattas av 8 kap.
Den som omfattas av 8 kap.
1 § hälso- och sjukvårdslagen 1 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ska av landstinget er- (2017:30) ska av regionen erbjudas vaccinationer mot smitt- bjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i samma sjukdomar som ingår i
nationella vaccinationsprogram. nationella vaccinationsprogram.
Den som omfattas av elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen
(2010:800), med undantag för elever i förskoleklass, ska i stället
229
230
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erbjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i
allmänna vaccinationsprogram av huvudmannen för elevens utbildning.
5 §231
En behandlande läkare som
En behandlande läkare som
misstänker eller konstaterar fall misstänker eller konstaterar fall
av allmänfarlig sjukdom eller av allmänfarlig sjukdom eller
annan anmälningspliktig sjuk- annan anmälningspliktig sjukdom, ska utan dröjsmål anmäla dom, ska utan dröjsmål anmäla
detta till smittskyddsläkaren i detta till smittskyddsläkaren i
det landsting där den anmälande den region där den anmälande
läkaren har sin yrkesverksamhet läkaren har sin yrkesverksamhet
och till Folkhälsomyndigheten. och till Folkhälsomyndigheten.
Anmälan ska göras även beträf- Anmälan ska göras även beträffande annan sjukdom som är eller fande annan sjukdom som är eller
som misstänks vara smittsam, om som misstänks vara smittsam, om
sjukdomen har fått en anmärk- sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett ningsvärd utbredning inom ett
område eller uppträder i en elak- område eller uppträder i en elakartad form.
artad form.
Anmälningsskyldigheten enligt första stycket första meningen
gäller även
– läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik,
– den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och
– läkare som utför obduktion.
5 kap.
4§
Isolering enligt 1 eller 3 § skall
Isolering enligt 1 eller 3 § ska
ske på en vårdinrättning som ske på en vårdinrättning som
drivs av ett landsting.
drivs av en region.
6§
Har beslut fattats om isolering
Har beslut fattats om isolering
enligt 1 § skall smittskyddsläkar- enligt 1 § ska smittskyddsläkaren
en genast underrätta det lands- genast underrätta den region
231
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eller den kommun som svarar
för sådana insatser som den isolerade behöver. Smittskyddsläkaren ska därvid lämna de uppgifter om den enskilde som behövs för planering av insatserna.
Regionen eller kommunen ska
i samråd med smittskyddsläkaren förbereda lämpliga åtgärder
för att tillgodose den enskildes
behov då isoleringen upphör.

24 §
Landstinget får förordna
Regionen får förordna någon
någon inom hälso- och sjuk- inom hälso- och sjukvården legivården legitimerad befattnings- timerad befattningshavare, som
havare, som har tillräcklig kom- har tillräcklig kompetens och
petens och erfarenhet, att i chefs- erfarenhet, att i chefsöverläkares
överläkares ställe fullgöra de upp- ställe fullgöra de uppgifter som
gifter som chefsöverläkaren har chefsöverläkaren har enligt 9–
enligt 9–23 §§ vid isolering enligt 23 §§ vid isolering enligt 1 eller
1 eller 3 §.
3 §.
Vad som sägs i denna lag om chefsöverläkaren gäller också den
som förordnats enligt första stycket.
6 kap.
8§
En smittskyddsläkare får, om
En smittskyddsläkare får, om
det är lämpligt och smittskydds- det är lämpligt och smittskyddsläkarna är överens om det, över- läkarna är överens om det, överlämna ett smittskyddsärende till lämna ett smittskyddsärende till
en smittskyddsläkare i ett annat en smittskyddsläkare i en annan
landsting.
region.
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12 §232
Uppmärksammar socialnämnUppmärksammar socialnämnden, Polismyndigheten eller Kri- den, Polismyndigheten eller Kriminalvården, efter att ha fått minalvården, efter att ha fått
underrättelse enligt 11 §, i sin underrättelse enligt 11 §, i sin
verksamhet förhållanden som verksamhet förhållanden som
tyder på att den smittade inte tyder på att den smittade inte
följer meddelade förhållningsreg- följer meddelade förhållningsregler, ska detta anmälas till den ler, ska detta anmälas till den
smittskyddsläkare som lämnat smittskyddsläkare som lämnat
underrättelsen. Om smittskydds- underrättelsen. Om smittskyddsläkaren enligt 8 § överlämnat läkaren enligt 8 § överlämnat
ärendet till smittskyddsläkaren i ärendet till smittskyddsläkaren i
ett annat landsting, ska anmälan en annan region, ska anmälan
i stället göras till den smitt- i stället göras till den smittskyddsläkaren.
skyddsläkaren.
Den skyldighet som avses i första stycket gäller i två månader
från det att underrättelsen enligt 11 § mottagits.
7 kap.
2§
Undersökning, vård och beUndersökning, vård och behandling som läkaren bedömer handling som läkaren bedömer
minska risken för smittspridning minska risken för smittspridning
och som ges inom landstingets och som ges inom regionens
hälso- och sjukvård eller av en hälso- och sjukvård eller av en
läkare som får ersättning enligt läkare som får ersättning enligt
lagen (1993:1651) om läkar- lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vård- vårdsersättning eller enligt vårdavtal med landstinget är kost- avtal med regionen är kostnadsfri för patienten om det är nadsfri för patienten om det är
fråga om en allmänfarlig sjuk- fråga om en allmänfarlig sjukdom.
dom.
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4 §233
Landstinget har kostnadsRegionen har kostnadsansvar
ansvar för läkemedel som avses i för läkemedel som avses i 1 §.
1 §. Ett öppenvårdsapotek som Ett öppenvårdsapotek som har
har lämnat ut ett sådant läke- lämnat ut ett sådant läkemedel
medel har rätt att få ersättning har rätt att få ersättning för
för kostnaderna för läkemedlet kostnaderna för läkemedlet av
av det landsting inom vars om- den region inom vars område
råde patienten är bosatt.
patienten är bosatt.
Om patienten inte är bosatt
Om patienten inte är bosatt
inom något landstings område, ska inom någon regions område, ska
kostnaderna i stället ersättas av kostnaderna i stället ersättas av
det landsting inom vars område den region inom vars område den
den förskrivande läkaren har sin förskrivande läkaren har sin verkverksamhetsort.
samhetsort.
4 a §234
Landstinget har kostnadsRegionen har kostnadsansvar
ansvar för åtgärder som avses i för åtgärder som avses i 2 § och
2 § och för vaccinationer som för vaccinationer som ingår i
ingår i nationella vaccinations- nationella vaccinationsprogram
program enligt 2 kap. 3 f § första enligt 2 kap. 3 f § första stycket.
stycket.
Kommunen eller annan huvudman inom skolväsendet har enligt
skollagens (2010:800) bestämmelser om elevhälsa kostnadsansvar för
vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram enligt
2 kap. 3 f § andra stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2004:543)
om samtjänst vid medborgarkontor

Härigenom föreskrivs att 1 och 8 §§ samt rubriken närmast före
8 § lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §235
Statliga myndigheter, en komStatliga myndigheter, en kommun eller ett landsting får ingå mun eller en region får ingå avtal
avtal om att för varandras räk- om att för varandras räkning
ning lämna upplysningar, vägled- lämna upplysningar, vägledning,
ning, råd och annan sådan hjälp råd och annan sådan hjälp till
till enskilda och i övrigt hand- enskilda och i övrigt handlägga
lägga förvaltningsärenden med förvaltningsärenden med de bede begränsningar som anges i gränsningar som anges i denna
denna lag eller i förordning (sam- lag eller i förordning (samtjänst
tjänst vid medborgarkontor).
vid medborgarkontor).
Kommuner och landsting

Kommuner och regioner236

8 §237
Förvaltningsuppgifter, som en
Förvaltningsuppgifter, som en
kommun eller ett landsting an- kommun eller region ansvarar för
svarar för och som innefattar och som innefattar myndighetsmyndighetsutövning, får omfat- utövning, får omfattas av ett
tas av ett samtjänstavtal endast i samtjänstavtal endast i sådana
sådana fall som anges i andra fall som anges i andra stycket.
stycket.
En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal
enligt 5 § får i den kommunala myndighetens namn

Senaste lydelse 2009:314.
Senaste lydelse 2009:314.
237
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1. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn
som behöver särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § och 14 kap. 6 § skollagen
(2010:800), fördela platser och lämna erbjudanden om plats för barn
och elever i förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet
som avses i 25 kap. samma lag,
2. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,
3. ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett
enligt en kommunal föreskrift, eller
4. bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2004:773)
om kommunalekonomisk utjämning

Härigenom föreskrivs att 1–10, 12–18 §§ lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om inkomst- och kost- melser om inkomst- och kostnadsutjämning för kommuner nadsutjämning för kommuner
och landsting.
och regioner.
Lagen innehåller även bestämmelser om strukturbidrag och införandebidrag samt om regleringsbidrag och regleringsavgift.
2§
Med landsting avses i denna lag
Med regioner avses i denna lag
även kommuner som inte ingår i även kommuner som inte ingår i
ett landsting.
en region.
3 §238
I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.
Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.
Uppräknat skatteunderlag: De
Uppräknat skatteunderlag: De
sammanlagda beskattningsbara sammanlagda beskattningsbara
inkomsterna för en kommun eller inkomsterna för en kommun eller
ett landsting enligt Skatteverkets region enligt Skatteverkets bebeslut om slutlig skatt enligt slut om slutlig skatt enligt
56 kap. 2 § skatteförfarande- 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om lagen (2011:1244) i fråga om
kommunal inkomstskatt året kommunal inkomstskatt året
före utjämningsåret, uppräknade före utjämningsåret, uppräknade
med uppräkningsfaktorerna en- med uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen ligt 4 § tredje stycket lagen
(1965:269) med särskilda bestäm- (1965:269) med särskilda bestäm238
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melser om kommuns och annan melser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, menighets utdebitering av skatt,
m.m.
m.m.
Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunderlagen för hela landet dividerad med antalet invånare i landet
den 1 november året före utjämningsåret.
Skatteutjämningsunderlag: Den
Skatteutjämningsunderlag: Den
uppräknade medelskattekraften uppräknade medelskattekraften
multiplicerad med antalet folk- multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen bokförda invånare i kommunen
respektive
landstinget
den respektive
regionen
den
1 november året före utjämnings- 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den pro- året uppräknad med den procentsats som anges i 4 §.
centsats som anges i 4 §.
Medelskattesats: Varje komMedelskattesats: Varje kommuns och landstings skatte- muns och regions skatteunderlag
underlag multiplicerad med dess multiplicerad med dess skatteskattesats varefter summan av sats varefter summan av de
de beräknade beloppen divideras beräknade beloppen divideras
med skatteunderlaget i landet. med skatteunderlaget i landet.
Skatteunderlaget och skattesats- Skatteunderlaget och skattesatsen för kommuner som inte ingår en för kommuner som inte ingår
i ett landsting undantas från i en region undantas från denna
denna beräkning.
beräkning.
Standardkostnad: En för varje
Standardkostnad: En för varje
kommun eller landsting beräk- kommun eller region beräknad
nad teoretisk kostnad för var och teoretisk kostnad för var och en
en av de verksamheter och kost- av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §, varvid nadsslag som anges i 8 §, varvid
kostnaden beräknas med utgångs- kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av sär- punkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa skild betydelse för att belysa
strukturella förhållanden.
strukturella förhållanden.
Strukturkostnad: Summan av
Strukturkostnad: Summan av
standardkostnaderna för en kom- standardkostnaderna för en kommun eller ett landsting.
mun eller region.
Bidragsminskning: En bidragsBidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån minskning föreligger i den mån
nettot av en kommuns eller ett nettot av en kommuns eller en
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landstings bidrag och avgifter år
2013 enligt den då gällande lydelsen av denna lag är större än
nettot av kommunens eller landstingets bidrag och avgifter för
samma år beräknade enligt 5, 6,
9, 10 §§, 11 § andra och tredje
styckena, 12 § andra och tredje
styckena samt 15 och 16 §§.
Avgiftsökning: En avgiftsökning föreligger i den mån nettot
av en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2015
enligt den då gällande lydelsen
av denna lag är större än nettot
av kommunens eller landstingets
bidrag och avgifter för samma år
beräknade enligt 5, 6, 9–12 §§,
13 § första och tredje styckena
samt 15 och 16 §§.
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regions bidrag och avgifter år
2013 enligt den då gällande lydelsen av denna lag är större än
nettot av kommunens eller regionens bidrag och avgifter för
samma år beräknade enligt 5, 6,
9, 10 §§, 11 § andra och tredje
styckena, 12 § andra och tredje
styckena samt 15 och 16 §§.
Avgiftsökning: En avgiftsökning föreligger i den mån nettot
av en kommuns eller en regions
bidrag och avgifter år 2015 enligt den då gällande lydelsen av
denna lag är större än nettot av
kommunens eller regionens bidrag
och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9–12 §§, 13 §
första och tredje styckena samt
15 och 16 §§.

4 §239
Vid beräkning av skatteutjämVid beräkning av skatteutjämningsunderlaget för en kommun ningsunderlaget för en kommun
och för ett landsting ska procent- och för en region ska procentsatsen vara 115 procent.
satsen vara 115 procent.
5§
En kommun eller ett landsting
En kommun eller region vars
vars skatteutjämningsunderlag är skatteutjämningsunderlag
är
högre än det uppräknade skatte- högre än det uppräknade skatteunderlaget har rätt till ett in- underlaget har rätt till ett inkomstutjämningsbidrag
som komstutjämningsbidrag
som
motsvarar mellanskillnaden, mul- motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats tiplicerad med den skattesats
som fastställs enligt 7 §.
som fastställs enligt 7 §.
239
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6§
En kommun eller ett landsEn kommun eller region vars
ting vars skatteutjämningsunder- skatteutjämningsunderlag är lägre
lag är lägre än det uppräknade än det uppräknade skatteunderskatteunderlaget skall betala en laget ska betala en inkomstutinkomstutjämningsavgift som jämningsavgift som motsvarar
motsvarar mellanskillnaden, mul- mellanskillnaden, multiplicerad
tiplicerad med den skattesats med den skattesats som fastställs
som fastställs enligt 7 §.
enligt 7 §.
7 §240
Regeringen fastställer för varje län de skattesatser (länsvisa skattesatser) som ska tillämpas vid beräkning av bidrag enligt 5 § och avgifter enligt 6.
De länsvisa skattesatserna ska
De länsvisa skattesatserna ska
för bidragsberättigade kommuner för bidragsberättigade kommuner
fastställas utifrån 95 procent av fastställas utifrån 95 procent av
medelskattesatsen år 2003 och medelskattesatsen år 2003 och
för bidragsberättigade landsting för bidragsberättigade regioner
utifrån 90 procent av medel- utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år.
skattesatsen samma år.
För avgiftsskyldiga kommuner
För avgiftsskyldiga kommuner
och landsting ska de länsvisa och regioner ska de länsvisa
skattesatserna i stället fastställas skattesatserna i stället fastställas
utifrån 85 procent av medel- utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003.
skattesatsen år 2003.
8 §241
För varje kommun beräknas standardkostnaden för
1. förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som
avses i 25 kap. skollagen (2010:800),
2. förskoleklass och grundskola,
3. gymnasieskola,
4. individ- och familjeomsorg,
5. barn och ungdomar med utländsk bakgrund,
6. äldreomsorg,
240
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7. befolkningsförändringar,
8. bebyggelsestruktur, och
9. löner.
För varje landsting beräknas
För varje region beräknas stanstandardkostnaden för
dardkostnaden för
1. hälso- och sjukvård,
2. befolkningsförändringar, och
3. löner.
En standardkostnad beräknas
En standardkostnad beräknas
också för kollektivtrafik. Kost- också för kollektivtrafik. Kostnaden fördelas mellan kommuner naden fördelas mellan kommuner
och landsting enligt bestämmel- och regioner enligt bestämmelser som regeringen meddelar.
ser som regeringen meddelar.
9§
En kommun eller ett landsEn kommun eller region vars
ting vars strukturkostnad per in- strukturkostnad per invånare
vånare överstiger den för landet överstiger den för landet genomgenomsnittliga strukturkostna- snittliga strukturkostnaden per
den per invånare har rätt till ett invånare har rätt till ett kostkostnadsutjämningsbidrag som nadsutjämningsbidrag som motmotsvarar mellanskillnaden, mul- svarar mellanskillnaden, multitiplicerad med antalet invånare i plicerad med antalet invånare i
kommunen eller landstinget.
kommunen eller regionen.
10 §
En kommun eller ett landsEn kommun eller region vars
ting vars strukturkostnad per in- strukturkostnad per invånare
vånare understiger den för landet understiger den för landet
genomsnittliga strukturkostna- genomsnittliga strukturkostnaden per invånare skall betala en den per invånare ska betala en
kostnadsutjämningsavgift som kostnadsutjämningsavgift som
motsvarar mellanskillnaden, mul- motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i tiplicerad med antalet invånare i
kommunen eller landstinget.
kommunen eller regionen.
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12 §242
Ett landsting har rätt till ett
En region har rätt till ett
strukturbidrag enligt följande.
strukturbidrag enligt följande.
Ett landsting som år 2004 haft
En region som år 2004 haft
en beräknad standardkostnad för en beräknad standardkostnad för
små landsting har rätt till ett små regioner har rätt till ett bidrag
bidrag med motsvarande belopp. med motsvarande belopp.
Ett landsting som år 2013 fått
En region som år 2013 fått
strukturbidrag för bidragsminsk- strukturbidrag för bidragsminskning har rätt till ett bidrag mot- ning har rätt till ett bidrag motsvarande den del av beloppet svarande den del av beloppet
som överstiger 0,11 procent av som överstiger 0,11 procent av
det uppräknade skatteunderlaget det uppräknade skatteunderlaget
år 2014.
år 2014.
13 §243
En kommun eller ett landsEn kommun eller region som
ting som får en bidragsminskning får en bidragsminskning har rätt
har rätt till ett årligt införande- till ett årligt införandebidrag för
bidrag för den del av bidrags- den del av bidragsminskningen
minskningen som överstiger som överstiger 250 kronor per
250 kronor per invånare.
invånare.
En kommun eller ett landsEn kommun eller region som
ting som får en avgiftsökning har får en avgiftsökning har rätt till
rätt till ett årligt införandebidrag ett årligt införandebidrag för den
för den del av avgiftsökningen del av avgiftsökningen som översom överstiger 250 kronor per stiger 250 kronor per invånare.
invånare.
Införandebidragen ska därefter årligen minska med 250 kronor
per invånare och bidrag till dess respektive bidrag upphör.
15 §
Om statens samlade utgifter
Om statens samlade utgifter
för inkomstutjämningsbidrag, för inkomstutjämningsbidrag,
kostnadsutjämningsbidrag, struk- kostnadsutjämningsbidrag, strukturbidrag och införandebidrag, turbidrag och införandebidrag,
242
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inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är lägre än statens
anslag för dessa bidrag, skall skillnaden fördelas till kommuner
respektive landsting som regleringsbidrag, med ett enhetligt
belopp per invånare i landet.
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minskade med statens samlade
inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är lägre än statens
anslag för dessa bidrag, ska skillnaden fördelas till kommuner
respektive regioner som regleringsbidrag, med ett enhetligt
belopp per invånare i landet.

16 §
Om statens samlade utgifter
Om statens samlade utgifter
för inkomstutjämningsbidrag, för inkomstutjämningsbidrag,
kostnadsutjämningsbidrag, struk- kostnadsutjämningsbidrag, strukturbidrag och införandebidrag, turbidrag och införandebidrag,
minskade med statens samlade minskade med statens samlade
inkomster från inkomstutjäm- inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjäm- ningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är högre än statens ningsavgifter, är högre än statens
anslag för dessa bidrag, skall skill- anslag för dessa bidrag, ska skillnaden betalas av kommuner re- naden betalas av kommuner respektive landsting i form av reg- spektive regioner i form av regleringsavgift, med ett enhetligt leringsavgift, med ett enhetligt
belopp per invånare i landet.
belopp per invånare i landet.
17 §244
Avgifter och bidrag beräknas
Avgifter och bidrag beräknas
på grundval av antalet folkbok- på grundval av antalet folkbokförda invånare i en kommun eller förda invånare i en kommun eller
i ett landsting den 1 november region den 1 november året före
året före utjämningsåret och den utjämningsåret och den indelindelning av kommuner och ning av kommuner och regioner
landsting som gäller vid början som gäller vid början av utjämav utjämningsåret, om inte annat ningsåret, om inte annat följer
följer av 17 a §.
av 17 a §.
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17 a §245
Beräkningen av strukturbidrag
Beräkningen av strukturbidrag
samt standardkostnader för be- samt standardkostnader för befolkningsförändringar och be- folkningsförändringar och bebyggelsestruktur för en kommun byggelsestruktur för en kommun
som sammanläggs med en annan som sammanläggs med en annan
kommun eller flera andra kom- kommun eller flera andra kommuner enligt lagen (1979:411) muner enligt lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning om ändringar i Sveriges indelning
i kommuner och landsting, ska i kommuner och regioner, ska
göras enligt följande.
göras enligt följande.
Den nya kommunens strukturbidrag samt standardkostnader
för befolkningsförändringar och bebyggelsestruktur ska, det utjämningsår då indelningsändringen träder i kraft och de därpå följande
tre åren, grundas på det högsta värdet på dessa bidrag och kostnader
beräknade på grundval av den indelning av kommuner
1. som gäller den januari utjämningsåret, eller
2. som gällde före indelningsändringen, varvid beräkningen ska
utgå från de i sammanläggningen ingående kommunernas strukturbidrag samt standardkostnader för respektive kostnadsslag.
18 §
Skatteverket beslutar senast
Skatteverket beslutar senast
den 20 januari under utjämnings- den 20 januari under utjämningsåret preliminärt om bidrag re- året preliminärt om bidrag respektive avgifter för varje kom- spektive avgifter för varje kommun och landsting.
mun och region.
En kommun eller ett landsting
En kommun eller region får
får senast den 15 februari under senast den 15 februari under ututjämningsåret till Skatteverket jämningsåret till Skatteverket påpåtala brister och oriktiga upp- tala brister och oriktiga uppgifter i underlaget för beslutet.
gifter i underlaget för beslutet.
Skatteverket fastställer bidrag
Skatteverket fastställer bidrag
respektive avgifter för varje kom- respektive avgifter för varje kom-
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mun och landsting senast den mun och region senast den
15 april under utjämningsåret.
15 april under utjämningsåret.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 16 § lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
16 §246
Personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar
i unionsregistret ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
1. verksamhet som staten, ett
1. verksamhet som staten, en
landsting eller en kommun an- region eller en kommun ansvarar
svarar för enligt lag eller annan för enligt lag eller annan förförfattning och
fattning och
a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i
unionsregistret,
b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om utsläppsrätter eller kyotoenheter, eller
c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samt
3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild
verksamhet där information om utsläppsrätter eller kyotoenheter
utgör underlag för prövningar eller beslut.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg
i anledning av brott

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2005:225) om rättsintyg
i anledning av brott ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §
Landsting får ta ut en avgift
Regioner får ta ut en avgift av
av den myndighet som har be- den myndighet som har beslutat
slutat att inhämta ett rättsintyg, att inhämta ett rättsintyg, om
om detta har utfärdats i tjänsten detta har utfärdats i tjänsten av
av läkare inom den offentligt be- läkare inom den offentligt bedrivna vården.
drivna vården.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 10 § naturgaslagen (2005:403)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
10 §
En koncession får för sin
En koncession får för sin
giltighet göras beroende av att giltighet göras beroende av att
den som innehar koncessionen den som innehar koncessionen
ställer säkerhet för kostnaderna ställer säkerhet för kostnaderna
för att ta bort den berörda led- för att ta bort den berörda ledningen eller anläggningen och att ningen eller anläggningen och att
vidta andra åtgärder för åter- vidta andra åtgärder för återställning. Staten, kommuner, ställning. Staten, kommuner,
landsting och kommunalförbund regioner och kommunalförbund
behöver inte ställa säkerhet.
behöver inte ställa säkerhet.
Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten besluta om ytterligare säkerhet.
I fråga om säkerhetens beI fråga om säkerhetens beskaffenhet gäller 2 kap. 25 § ut- skaffenhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall sökningsbalken. Säkerheten ska
prövas av regeringen eller, efter prövas av regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, till- regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten och förvaras synsmyndigheten och förvaras
av länsstyrelsen i det län där av länsstyrelsen i det län där
verksamheten bedrivs.
verksamheten bedrivs.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 46 §, 10 kap. 18 § och 21 kap.
2 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
46 §247
Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en
lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i
konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter.
Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar
om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.
Revisorn i ett aktiebolag som
Revisorn i ett aktiebolag som
omfattas av 2 kap. 3 § offent- omfattas av 2 kap. 3 § offentlighetsoch
sekretesslagen lighetsoch
sekretesslagen
(2009:400) är även skyldig att på (2009:400) är även skyldig att på
begäran lämna upplysningar om begäran lämna upplysningar om
bolagets angelägenheter till de för- bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kom- troendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller i sådana munen, regionen eller i sådana
kommunalförbund som kom- kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i.
munen eller regionen ingår i.
Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten äger samtliga aktier är
skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till Riksrevisionen.
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10 kap.
18 §248
Lekmannarevisorn är skyldig att lämna bolagets revisor, en annan
lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i
konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter.
Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna
upplysningar om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren
under förundersökning i brottmål.
Lekmannarevisorn i ett aktieLekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 § bolag som omfattas av 2 kap. 3 §
offentlighets- och sekretesslagen offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) är även skyldig att på (2009:400) är även skyldig att på
begäran lämna upplysningar om begäran lämna upplysningar om
bolagets angelägenheter till de för- bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kom- troendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller i sådana munen, regionen eller i sådana
kommunalförbund som kom- kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i.
munen eller regionen ingår i.
21 kap.
2 §249
Bestämmelserna i 1 § gäller inte om
1. gäldenären är en kommun,
1. gäldenären är en kommun,
ett landsting eller ett kommunal- en region eller ett kommunalförbund,
förbund,
2. gäldenären är ett företag i en koncern i vilken det långivande
bolaget ingår,
3. lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget
lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl, eller
4. lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).
Med koncern som avses i första stycket 2 likställs annan företagsgrupp av motsvarande slag i vilken moderorganisationen är
1. en svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt
bokföringslagen (1999:1078),
248
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2. en motsvarande utländsk juridisk person med hemvist inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
3. kommun, landsting eller
3. kommun, region eller komkommunalförbund.
munalförbund.
Bestämmelserna i 1 § gäller inte heller lån till en aktieägare eller
dennes närstående, om låntagarens och dennes närståendes sammanlagda aktieinnehav i bolaget inte uppgår till en procent av aktiekapitalet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn
i vissa finansiella förbindelser m.m.

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m. ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt Lagrådsremissen
En ändamålsenlig kommunal
bokföring och redovisning

Föreslagen lydelse

6§
En öppen redovisning och en
En öppen redovisning och en
separat redovisning enligt 3 och separat redovisning enligt 3 och
4 §§ som avser verksamhet som 4 §§ som avser verksamhet som
bedrivs inom en kommun eller bedrivs inom en kommun eller
ett landsting och som inte utgör region och som inte utgör räkenräkenskapsinformation
enligt skapsinformation enligt lagen
lagen (2018:000) om kommunal (2018:000) om kommunal bokbokföring och redovisning ska föring och redovisning ska arkivarkiveras i enlighet med bestäm- eras i enlighet med bestämmelmelserna om bevarande och arkiv- serna om bevarande och arkivering m.m. i 3 kap. 12–15 §§ den ering m.m. i 3 kap. 12–15 §§ den
lagen. Detsamma gäller uppgifter lagen. Detsamma gäller uppgifter
av betydelse för redovisningarna. av betydelse för redovisningarna.
Sådana redovisningar och uppgifter som sägs i första stycket och
som avser verksamhet som bedrivs av en fysisk eller juridisk person
vilken omfattas av bokföringslagen (1999:1078) ska arkiveras i enlighet med bestämmelserna om arkivering m.m. i 7 kap. den lagen även
om informationen inte utgör räkenskapsinformation i bokföringslagens mening.
I arkivlagen (1990:782) finns ytterligare bestämmelser om arkivering.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2005:807) om
ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund och
samordningsförbund

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund250 samt 1 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund
och samordningsförbund

Lag om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner,
regioner, kommunalförbund
och samordningsförbund

1 §251
Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ersättning för
kommuner för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200)
och skyldighet att i vissa fall justera en sådan ersättning.
Det som sägs om kommun i
Det som sägs om kommun i
denna lag gäller även landsting och denna lag gäller även region och
kommunalförbund samt samord- kommunalförbund samt samordningsförbund som avses i 4 § ningsförbund som avses i 4 §
lagen (2003:1210) om finansiell lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliterings- samordning av rehabiliteringsinsatser.
insatser.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i vallagen (2005:837)

Härigenom föreskrivs i fråga om vallagen (2005:837)
dels att 1 kap. 1, 3 och 4 §§, 2 kap. 1–3, 5–7, 10, 14 och 15 §§,
4 kap. 1, 5, 7–10, 13, 15 och 19 §§, 5 kap. 2 a §, 6 kap. 8 §, 7 kap. 6
och 12 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 2 §, 14 kap. 1, 6, 8, 13, 15, 21, 22, 27–
29 §§ och 15 kap. 3, 10, 11, 13 §§ och rubriken närmast före 4 kap.
5 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 14 kap. 26 § ska lyda ”Valet till
region- och kommunfullmäktige”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §252
I denna lag finns bestämmelI denna lag finns bestämmelser om genomförande av val till ser om genomförande av val till
riksdagen, landstings- och kom- riksdagen, region- och kommunmunfullmäktige samt Europa- fullmäktige samt Europaparlaparlamentet.
mentet.
Vissa grundläggande bestämmelser om val finns i regeringsformen och kommunallagen (2017:725).
Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande.
AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 kap. – Inledande bestämmelser
2 kap. – Partier och kandidater
3 kap. – Valmyndigheter m.m.
4 kap. – Valkretsar och valdistrikt m.m.
5 kap. – Röstlängder och röstkort
6 kap. – Valsedlar och kuvert
AVDELNING II. GENOMFÖRANDE AV VAL
7 kap. – Allmänna bestämmelser om röstning
8 kap. – Allmänna bestämmelser om röstmottagning
9 kap. – Röstmottagning i vallokal
10 kap. – Röstmottagning i röstningslokal
252
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AVDELNING III. RÄKNING AV RÖSTER
11 kap. – Preliminär rösträkning i vallokal
12 kap. – Valnämndens rösträkning
13 kap. – Slutlig rösträkning
AVDELNING IV. FÖRDELNING AV MANDAT
14 kap. – Fördelning av mandat
AVDELNING V. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER
15 kap. – Överklagande
3 §253
Ordinarie val till riksdagen
Ordinarie val till riksdagen
och ordinarie val till landstings- och ordinarie val till region- och
och kommunfullmäktige ska hål- kommunfullmäktige ska hållas
las samma dag. Valdag ska vara samma dag. Valdag ska vara den
den andra söndagen i september. andra söndagen i september. Val
Val till Europaparlamentet ska till Europaparlamentet ska hållas
hållas i juni vart femte år. Om i juni vart femte år. Om
Europeiska unionens råd i ett Europeiska unionens råd i ett
särskilt fall beslutar det, ska valet särskilt fall beslutar det, ska
i stället hållas i april, maj eller valet i stället hållas i april, maj
juli valåret.
eller juli valåret.
Vid omval till riksdagen beVid omval till riksdagen bestämmer regeringen vilken dag stämmer regeringen vilken dag
som ska vara valdag. Vid omval som ska vara valdag. Vid omval
till landstings- och kommunfull- till region- och kommunfullmäktige bestämmer den centrala mäktige bestämmer den centrala
valmyndigheten, efter samråd valmyndigheten, efter samråd
med länsstyrelsen, vilken dag med länsstyrelsen, vilken dag som
som ska vara valdag. Ett omval ska vara valdag. Ett omval ska
ska hållas så snart det kan ske hållas så snart det kan ske och
och senast inom tre månader senast inom tre månader efter
efter beslut om omval.
beslut om omval.
Vid extra val enligt 3 kap. 11 § regeringsformen bestämmer regeringen vilken dag som ska vara valdag.
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Vid extra val enligt 6 kap. 5 § regeringsformen bestämmer riksdagens talman, efter samråd med den centrala valmyndigheten, vilken
dag som ska vara valdag.
Vid extra val enligt 5 kap.
Vid extra val enligt 5 kap.
10 § kommunallagen (2017:725) 10 § kommunallagen (2017:725)
bestämmer landstings- eller kom- bestämmer region- eller kommunfullmäktige, efter samråd munfullmäktige, efter samråd
med den centrala valmyndighet- med den centrala valmyndigheten och länsstyrelsen, vilken dag en och länsstyrelsen, vilken dag
som ska vara valdag.
som ska vara valdag.
4§
Den som har rösträtt vid val till riksdagen har rösträtt också vid
val till Europaparlamentet.
Medborgare i någon av EuroMedborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater peiska unionens medlemsstater
(unionsmedborgare) som har (unionsmedborgare) som har
rösträtt vid val till landstings- rösträtt vid val till region- och
och kommunfullmäktige och som kommunfullmäktige och som vid
vid val till Europaparlamentet inte val till Europaparlamentet inte
röstar i någon annan medlems- röstar i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, har stat i Europeiska unionen, har
rösträtt vid ett sådant val i rösträtt vid ett sådant val i
Sverige.
Sverige.
2 kap.
1 §254
Ett parti som vill registrera sin beteckning ska skriftligen anmäla
detta hos den centrala valmyndigheten.
Om anmälan görs senast den
Om anmälan görs senast den
sista februari det år då ordinarie sista februari det år då ordinarie
val till riksdagen och till lands- val till riksdagen och till regiontings- och kommunfullmäktige och kommunfullmäktige eller
eller val till Europaparlamentet val till Europaparlamentet ska
ska hållas, gäller registreringen hållas, gäller registreringen från
från och med det valet.
och med det valet.
254
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Om det är fråga om ett extra val ska en anmälan i stället göras
senast en vecka efter det att beslutet om valdag har meddelats för
att registreringen ska gälla från och med det valet.
2§
Av en anmälan ska det framAv en anmälan skall det framgå vilket slag av val den gäller. gå vilket slag av val den gäller.
Om den avser val till landstings- Om den avser val till regioneller kommunfullmäktige, skall eller kommunfullmäktige, ska
det framgå vilket landsting eller det framgå vilken region eller
vilken kommun den gäller.
vilken kommun den gäller.
Tillsammans med en anmälan
Tillsammans med en anmälan
skall partiet lämna förklaringar ska partiet lämna förklaringar
enligt 4 § eller ett intyg om att enligt 4 § eller ett intyg om att
sådana förklaringar har visats sådana förklaringar har visats
upp för notarius publicus.
upp för notarius publicus.
3 §255
En partibeteckning ska registreras om följande villkor är uppfyllda:
1. Partibeteckningen ska bestå av eller innehålla ord. Den får
innehålla en partisymbol.
2. Om ett parti inte redan är representerat i den beslutande församling som anmälan gäller, ska anmälan ha ett dokumenterat stöd
av minst
a) för val till riksdagen: 1 500 personer som har rösträtt i hela
landet,
b) för val till region- eller
b) för val till landstings- eller
kommunfullmäktige: 100 respek- kommunfullmäktige: 100 respektive 50 personer som har rösträtt tive 50 personer som har rösträtt
i det landsting eller den kommun i den region eller den kommun
som anmälan gäller,
som anmälan gäller,
c) för val till Europaparlamentet: 1 500 personer som har rösträtt i hela landet.
3. Partibeteckningen ska inte kunna antas bli förväxlad med en
beteckning som redan
a) är registrerad, eller
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b) har anmälts för registrering, om beteckningarna skulle
komma att bli registrerade för samma val.
4. Partibeteckningen ska inte kunna antas bli förväxlad med en
beteckning som tidigare gällt för samma slag av val men som avregistrerats för högst fem år sedan på grund av namnbyte.
5. Partibeteckningen ska inte kunna antas bli förväxlad med en
beteckning för något annat parti som redan anmält sitt deltagande i
val eller som ska anses ha anmält sitt deltagande enligt 15 § andra eller
tredje stycket, om beteckningarna skulle komma att gälla i samma
val.
5§
Om en partibeteckning regiOm en partibeteckning registreras för val till riksdagen, streras för val till riksdagen,
gäller registreringen också för val gäller registreringen också för
till landstings- och kommunfull- val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för mäktige i hela landet samt för
val till Europaparlamentet. Om val till Europaparlamentet. Om
registreringen avser val till lands- registreringen avser val till
tingsfullmäktige, gäller den val i regionfullmäktige, gäller den val i
det landstinget och val till kom- den regionen och val till kommmunfullmäktige i de kommuner unfullmäktige i de kommuner
som ligger inom landstinget. I som ligger inom regionen. I övriga
övriga fall gäller registreringen fall gäller registreringen endast
endast för det val som anmälan för det val som anmälan avser.
avser.
6§
Om ett parti som har registrerat en partibeteckning medger det,
kan ett annat parti få samma beteckning registrerad
1. för val till riksdagen även
1. för val till riksdagen även
om beteckningen redan är regi- om beteckningen redan är registrerad för val till landstings- strerad för val till region- eller
eller kommunfullmäktige, eller
kommunfullmäktige, eller
2. för val till landstingsfull2. för val till regionfullmäktige,
mäktige, även om partibeteck- även om partibeteckningen redan
ningen redan är registrerad för är registrerad för val till komval till kommunfullmäktige inom munfullmäktige inom regionen.
landstinget.
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Detta gäller också om det första partiets ansökan ännu inte lett
till registrering, när det andra partiet lämnar in sin ansökan.
7§
En registrerad partibeteckning
En registrerad partibeteckning
skall avregistreras om partiet
ska avregistreras om partiet
1. begär det, eller
1. begär det, eller
2. inte har anmält kandidater
2. inte har anmält kandidater
för två ordinarie val i följd till för två ordinarie val i följd till
riksdagen, till landstings- eller riksdagen, till region- eller komkommunfullmäktige eller till munfullmäktige eller till EuropaEuropaparlamentet.
parlamentet.
10 §
En anmälan av kandidater skall
En anmälan av kandidater ska
avse
avse
1. för val till riksdagen: en viss valkrets,
2. för val till kommun- eller
2. för val till kommun- eller
landstingsfullmäktige: kommunen regionfullmäktige:
kommunen
eller landstinget,
eller regionen,
3. för val till Europaparlamentet: hela landet.
14 §
Ett parti som vill delta i ett
Ett parti som vill delta i ett
val ska skriftligen anmäla detta val ska skriftligen anmäla detta
till den centrala valmyndigheten. till den centrala valmyndigheten.
Av anmälan ska det framgå Av anmälan ska det framgå
vilken beteckning partiet går till vilken beteckning partiet går till
val under (partibeteckning) och val under (partibeteckning) och
vilket slag av val anmälan gäller. vilket slag av val anmälan gäller.
Om anmälan avser val till lands- Om anmälan avser val till regiontings- eller kommunfullmäktige, eller kommunfullmäktige, ska
ska det framgå vilket landsting det framgå vilken region eller
eller vilken kommun den gäller. vilken kommun den gäller.
15 §
Om ett parti anmäls för val
Om ett parti anmäls för val
till riksdagen, gäller anmälan till riksdagen, gäller anmälan
också för val till landstings- och också för val till region- och
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kommunfullmäktige i hela landet kommunfullmäktige i hela landet
och för val till Europaparlamen- och för val till Europaparlamentet. I övriga fall gäller anmälan tet. I övriga fall gäller anmälan
endast för det val som anmälan endast för det val som anmälan
avser.
avser.
Ett parti som är representerat i en beslutande församling ska vid
nästa val anses ha anmält deltagande i val i den omfattning som
följer av första stycket.
Ett parti som har anmält kandidater enligt 9 § ska anses ha anmält deltagande i valet.
4 kap.
1§
För val till riksdagen, landsFör val till riksdagen, regiontingsfullmäktige och kommun- fullmäktige och kommunfullmäkfullmäktige skall det finnas geo- tige ska det finnas geografiskt
grafiskt avgränsade områden för avgränsade områden för vilka det
vilka det skall väljas ledamöter till ska väljas ledamöter till den beden beslutande församling valet slutande församling valet gäller
gäller (valkretsar). För val till (valkretsar). För val till EuropaEuropaparlamentet utgör landet parlamentet utgör landet en
en enda valkrets.
enda valkrets.
Om inte annat anges skall vid
Om inte annat anges ska vid
tillämpningen av detta kapitel an- tillämpningen av detta kapitel antalet röstberättigade vid ett val talet röstberättigade vid ett val
beräknas på grundval av uppgift- beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen erna i folkbokföringsdatabasen
enligt lagen (2001:182) om be- enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i handling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokförings- Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars valåret.
verksamhet den 1 mars valåret.
Val till landstingsfullmäktige

Val till regionfullmäktige

5§
Vid val till landstingsfullmäkVid val till regionfullmäktige
tige är landstinget en enda valkrets, är regionen en enda valkrets, om
om inte fullmäktige beslutar att inte fullmäktige beslutar att dela
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dela in landstinget i två eller flera in regionen i två eller flera valvalkretsar.
kretsar.
En valkrets ska omfatta en eller flera kommuner, om inte något
annat följer av 6 § andra stycket.
7§
Om en kommun delas in i
Om en kommun delas in i
två eller flera valkretsar för val två eller flera valkretsar för val
till landstingsfullmäktige och om till regionfullmäktige och om
kommunen är indelad i valkretsar kommunen är indelad i valkretsar
för val till kommunfullmäktige, för val till kommunfullmäktige,
skall gränsen för en valkrets för ska gränsen för en valkrets för
val till landstingsfullmäktige sam- val till regionfullmäktige sammanmanfalla med gränsen för en val- falla med gränsen för en valkrets
krets för val till kommunfull- för val till kommunfullmäktige.
mäktige.
8§
Indelningen i valkretsar skall,
Indelningen i valkretsar ska,
sedan kommunerna inom lands- sedan kommunerna inom regiontinget har fått tillfälle att yttra en har fått tillfälle att yttra sig,
sig, beslutas av landstingsfull- beslutas av regionfullmäktige
mäktige senast den 31 oktober senast den 31 oktober året före
året före det valår då den nya in- det valår då den nya indelningen
delningen skall gälla för första ska gälla för första gången. För
gången. För att gälla skall beslutet att gälla ska beslutet vara fastvara fastställt av länsstyrelsen.
ställt av länsstyrelsen.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i het som beslutar om ändring i
landets indelning i landsting eller landets indelning i regioner eller
kommuner får, om det behövs, kommuner får, om det behövs,
bestämma att beslut om indelning bestämma att beslut om indelning
i valkretsar får meddelas senare i valkretsar får meddelas senare
än den dag som anges i första än den dag som anges i första
stycket.
stycket.
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9 §256
Mandaten i landstingsfullMandaten i regionfullmäktige
mäktige i ett landsting som är in- i en region som är indelad i valdelat i valkretsar består av fasta kretsar består av fasta valkretsvalkretsmandat och utjämnings- mandat och utjämningsmandat.
mandat.
Nio tiondelar av mandaten är fasta valkretsmandat. Om talet
blir brutet när antalet fasta valkretsmandat beräknas, ska det rundas
av till närmaste lägre hela tal. Återstående mandat är utjämningsmandat.
10 §257
Om ett landsting är indelat i
Om en region är indelad i valvalkretsar, ska länsstyrelsen kretsar, ska länsstyrelsen senast
senast den 30 april det år då den 30 april det år då ordinarie
ordinarie val ska hållas besluta val ska hållas besluta hur många
hur många fasta valkretsmandat fasta valkretsmandat som varje
som varje valkrets ska ha. Det valkrets ska ha. Det ska göras på
ska göras på följande sätt.
följande sätt.
Antalet personer som har
Antalet personer som har
rösträtt i landstinget delas med rösträtt i regionen delas med
antalet fasta valkretsmandat och antalet fasta valkretsmandat och
därefter delas antalet personer därefter delas antalet personer
som har rösträtt i varje valkrets som har rösträtt i varje valkrets
med det tal som blir resultatet med det tal som blir resultatet
av den beräkningen. Varje gång av den beräkningen. Varje gång
som antalet som har rösträtt i en som antalet som har rösträtt i en
valkrets är jämnt delbart med valkrets är jämnt delbart med
detta tal får den valkretsen ett detta tal får den valkretsen ett
mandat.
mandat.
Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får
valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de
överskott som uppstår vid beräkningen. När överskottstalen är lika
stora i två eller flera valkretsar, ska lotten avgöra vilken valkrets
som ska få mandatet.
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Regeringen eller den myndighet som beslutar om ändring
i landets indelning i regioner eller
kommuner får, om det behövs,
bestämma att beslut om fördelning av mandat får meddelas
senare än den dag som anges i
första stycket.

13 §
Indelningen i valkretsar skall
Indelningen i valkretsar ska
beslutas av kommunfullmäktige beslutas av kommunfullmäktige
senast den 31 oktober året före senast den 31 oktober året före
det valår då den nya indelningen det valår då den nya indelningen
skall gälla för första gången. För ska gälla för första gången. För
att gälla skall beslutet vara fast- att gälla ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.
ställt av länsstyrelsen.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i het som beslutar om ändring i
landets indelning i landsting eller landets indelning i regioner eller
kommuner får, om det behövs, kommuner får, om det behövs,
bestämma att beslut om indelning bestämma att beslut om indelning
i valkretsar får meddelas senare i valkretsar får meddelas senare
än som sägs i första stycket.
än som sägs i första stycket.
15 §258
Om en kommun är indelad i valkretsar, ska länsstyrelsen senast
den 30 april det år då ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta
valkretsmandat som varje valkrets ska ha. Det ska göras på följande
sätt.
Antalet personer som har rösträtt i kommunen delas med antalet fasta valkretsmandat och därefter delas antalet personer som
har rösträtt i varje valkrets med det tal som blir resultatet av den
beräkningen. Varje gång som antalet som har rösträtt i en valkrets
är jämnt delbart med detta tal får den valkretsen ett mandat.
Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får
valkretsarna de återstående mandaten i tur och ordning efter de
258
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överskott som uppstår vid beräkningen. När överskottstalen är lika
stora i två eller flera valkretsar, ska lotten avgöra vilken valkrets
som ska få mandatet.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i het som beslutar om ändring i
landets indelning i landsting eller landets indelning i regioner eller
kommuner får, om det behövs, kommuner får, om det behövs,
bestämma att beslut om fördel- bestämma att beslut om fördelning av mandat får meddelas ning av mandat får meddelas
senare än den dag som anges i senare än den dag som anges i
första stycket.
första stycket.
19 §
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i het som beslutar om ändring i
landets indelning i landsting eller landets indelning i regioner eller
kommuner får, om det behövs, kommuner får, om det behövs,
bestämma att beslut om indelning bestämma att beslut om indelning
i valdistrikt får meddelas senare i valdistrikt får meddelas senare
än den dag som anges i 18 §.
än den dag som anges i 18 §.
5 kap.
2 a §259
Vid val till kommunfullmäktiVid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige ska ge och regionfullmäktige ska
unionsmedborgare som enligt unionsmedborgare som enligt
1 kap. 7 § andra stycket kom- 1 kap. 7 § andra stycket kommumunallagen (2017:725) har röst- nallagen (2017:725) har rösträtt
rätt tas upp i röstlängd om de tas upp i röstlängd om de skriftskriftligen senast 30 dagar före ligen senast 30 dagar före valdagvaldagen hos den centrala val- en hos den centrala valmyndigmyndigheten
heten
1. anmäler att de vill bli upptagna i röstlängden, och
2. anger sin nationalitet, sin adress i Sverige samt sin födelsetid
eller i förekommande fall sitt personnummer.
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Väljare som har tagits upp i röstlängd enligt denna paragraf står
kvar där tills de stryks från den på egen begäran eller villkoren för
rösträtt inte längre är uppfyllda.
6 kap.
8§
Följande partier som ställer upp i ett val har rätt till valsedlar på
statens bekostnad:
1. vid val till riksdagen: parti som vid valet får eller vid något av
de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i
hela landet eller som ändå är eller genom valet blir representerat i
riksdagen,
2. vid val till landstings- eller
2. vid val till region- eller
kommunfullmäktige: parti som kommunfullmäktige: parti som är
är eller genom valet blir represen- eller genom valet blir representerat i fullmäktige,
terat i fullmäktige,
3. vid val till Europaparlamentet: parti som vid valet får eller vid
något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än
1 procent av rösterna i hela landet.
I samtliga fall avser rätten till fria valsedlar ett antal som motsvarar högst tre gånger antalet röstberättigade i
1. vid val till riksdagen: valkretsen,
2. vid övriga val: valet.
Vid tillämpningen av andra stycket beräknas antalet röstberättigade på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt
lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet den 1 mars valåret.
7 kap.
6§
Vid ordinarie val till riksdagVid ordinarie val till riksdagen och till landstings- och kom- en och till region- och kommunmunfullmäktige samt val till fullmäktige samt val till EuropaEuropaparlamentet får en budröst parlamentet får en budröst göras
göras i ordning tidigast 24 dagar i ordning tidigast 24 dagar före
före valdagen.
valdagen.
Vid andra val får en budröst göras i ordning tidigast 10 dagar
före valdagen. En budröst som lämnas hos en utlandsmyndighet får
i dessa fall dock göras i ordning tidigast 20 dagar före valdagen.
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12 §
Brevröster får göras i ordning tidigast 45 dagar före valdagen.
Vid andra val än ordinarie val
Vid andra val än ordinarie val
till riksdagen och till landstings- till riksdagen och till region- och
och kommunfullmäktige samt val kommunfullmäktige samt val till
till Europaparlamentet får brev- Europaparlamentet får brevröster
röster dock göras i ordning först dock göras i ordning först sedan
sedan det har beslutats vilken det har beslutats vilken dag valet
ska hållas.
dag valet skall hållas.
8 kap.
2§
I anslutning till ett röstmotI anslutning till ett röstmottagningsställe skall det ordnas en tagningsställe ska det ordnas en
lämplig plats där valsedlar kan lämplig plats där valsedlar kan
läggas ut. Om detta inte är möj- läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ligt får en sådan plats i stället
ordnas inne i lokalen. På denna ordnas inne i lokalen. På denna
plats skall väljarna ha tillgång till plats ska väljarna ha tillgång till
1. valsedlar med enbart valbeteckning,
2. valsedlar med parti- och valbeteckning
a) för val till riksdagen samt
a) för val till riksdagen samt
landstings- och kommunfull- region- och kommunfullmäktige
mäktige för varje parti som vid för varje parti som vid något av
något av de två senaste riksdags- de två senaste riksdagsvalen har
valen har fått mer än 1 procent fått mer än 1 procent av rösterna
av rösterna i hela landet,
i hela landet,
b) för val till landstings- och
b) för val till region- och
kommunfullmäktige för varje kommunfullmäktige för varje
parti som redan är representerat parti som redan är representerat
där och som inte uppfyller krav- där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller röst- en i a ovan, när det gäller röstmottagningsställen inom det mottagningsställen inom den
landsting eller den kommun där region eller den kommun där
partiet är representerat,
partiet är representerat,
3. valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste valen till
Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela
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landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter
om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel.
De partier som deltar i valen
De partier som deltar i valen
skall också kunna lägga ut sina ska också kunna lägga ut sina valvalsedlar på denna plats.
sedlar på denna plats.
Vad som sägs i första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att partiet har gjort en begäran enligt 6 kap. 7 §.
10 kap.
2§
Vid ordinarie val till riksdagen
Vid ordinarie val till riksdagen
och till landstings- och kommun- och till region- och kommunfullmäktige samt vid val till fullmäktige samt vid val till
Europaparlamentet får röstmot- Europaparlamentet får röstmottagningen påbörjas
tagningen påbörjas
1. i röstningslokaler som en kommun har anordnat: tidigast den
artonde dagen före valdagen,
2. hos en utlandsmyndighet: tidigast den tjugofjärde dagen före
valdagen.
Vid andra val får röstmottagningen påbörjas
1. i röstningslokaler som en kommun har anordnat: tidigast den
tionde dagen före valdagen,
2. hos en utlandsmyndighet: tidigast den tjugonde dagen före
valdagen.
Röstmottagningen får pågå
1. i röstningslokaler som en kommun har anordnat: till och med
valdagen,
2. hos en utlandsmyndighet: så länge att de fönsterkuvert som
har gjorts i ordning kan antas vara hos den centrala valmyndigheten
senast dagen före valdagen.
14 kap.
1§
Den centrala valmyndigheten
Den centrala valmyndigheten
skall på grundval av resultatet av ska på grundval av resultatet av
den slutliga rösträkningen för- den slutliga rösträkningen fördela mandaten i riksdagen och dela mandaten i riksdagen och
Europaparlamentet samt fastställa Europaparlamentet samt fastställa
vilka kandidater som har valts vilka kandidater som har valts

264

SOU 2018:10

till ledamöter och ersättare.
I fråga om val till landstingsoch kommunfullmäktige skall
länsstyrelsen fördela mandaten
mellan partierna och för varje valkrets fastställa vilka kandidater
som har valts till ledamöter och
ersättare.

Författningsförslag

till ledamöter och ersättare.
I fråga om val till region- och
kommunfullmäktige ska länsstyrelsen fördela mandaten mellan
partierna och för varje valkrets
fastställa vilka kandidater som
har valts till ledamöter och ersättare.

6 §260
Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är en enda
valkrets ska fördelas mellan partier som fått minst 2 procent av
rösterna i kommunen. I en kommun som är indelad i två eller flera
valkretsar ska mandaten fördelas mellan partier som fått minst
3 procent av rösterna i kommunen.
Mandaten i regionfullmäktige
Mandaten i landstingsfullmäktige ska fördelas mellan par- ska fördelas mellan partier som
tier som fått minst 3 procent av fått minst 3 procent av rösterna
i regionen.
rösterna i landstinget.
Mandaten i Europaparlamentsvalet ska fördelas mellan partier
som fått minst 4 procent av rösterna i landet.
8 §261
Vid fördelningen av mandat i
Vid fördelningen av mandat i
sådana landsting och kommuner sådana regioner och kommuner
som är indelade i valkretsar tilläm- som är indelade i valkretsar tillämpas bestämmelserna om riksdags- pas bestämmelserna om riksdagsval i 3–5 §§ på motsvarande sätt. val i 3–5 §§ på motsvarande sätt.
13 §
Ledamöter i övriga val fastställs enligt vad som tillämpas beträffande riksdagsvalet.
Personligt röstetal skall fastPersonligt röstetal ska fastställas bara för kandidater som ställas bara för kandidater som
fått särskilda personröster mot- fått särskilda personröster motsvarande minst 5 procent av det svarande minst 5 procent av det
260
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antal röster som partiet fått i antal röster som partiet fått i
valkretsen, dock minst
valkretsen, dock minst
1. vid val till landstingsfull1. vid val till regionfullmäktige:
mäktige: 100 röster,
100 röster,
2. vid val till kommunfullmäktige: 50 röster.
15 §
Ersättare i regionfullmäktige
Ersättare i landstingsfullmäktige och Europaparlamentet utses och Europaparlamentet utses på
på motsvarande sätt som för riks- motsvarande sätt som för riksdagsvalet.
dagsvalet.
21 §
Om en ledamot i regionOm en ledamot i landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige fullmäktige, kommunfullmäktige
eller Europaparlamentet avgår eller Europaparlamentet avgår
under valperioden, skall respek- under valperioden, ska respektive valmyndighet efter anmälan tive valmyndighet efter anmälan
utse en ny ledamot. Ny ledamot utse en ny ledamot. Ny ledamot
skall utses enligt vad som tilläm- ska utses enligt vad som tillämpas för riksdagsvalet enligt 18 och pas för riksdagsvalet enligt 18 och
19 §§.
19 §§.
22 §262
Om en ersättare i landstingsOm en ersättare i regionfullfullmäktige har utsetts till ordi- mäktige har utsetts till ordinarie
narie ledamot, blivit invald i en ledamot, blivit invald i en annan
annan valkrets efter ett omval valkrets efter ett omval där eller
där eller avgått som ersättare av avgått som ersättare av någon
någon annan orsak, ska läns- annan orsak, ska länsstyrelsen
styrelsen på anmälan av fullmäk- på anmälan av fullmäktiges ordtiges ordförande göra nya beräk- förande göra nya beräkningar
ningar och utse ytterligare en och utse ytterligare en ersättare
ersättare för varje ledamot som för varje ledamot som berörs.
berörs.
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Ersättare för en annan ledamot som utsetts i stället för en ledamot som avgått är de övriga kandidater som skulle ha varit ersättare
för den avgångna ledamoten.
Vid beräkningen ska samma beräkning som vid utseende av ersättare tillämpas. Kan någon ersättare inte utses enligt första stycket,
utses ingen ersättare.
27 §
Om färre än halva antalet ledaOm färre än halva antalet ledamöter utsetts i landstings- eller möter utsetts i region- eller komkommunfullmäktige, skall Val- munfullmäktige, ska Valprövprövningsnämnden upphäva valet ningsnämnden upphäva valet och
och besluta om omval av samt- besluta om omval av samtliga
liga ledamöter och ersättare.
ledamöter och ersättare.
28 §
För den som blivit utsedd till
För den som blivit utsedd till
ledamot av riksdagen, landstings- ledamot av riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige fullmäktige, kommunfullmäktige
eller Europaparlamentet eller till eller Europaparlamentet eller till
ersättare skall respektive valmyn- ersättare ska respektive valmyndighet genast utfärda bevis om dighet genast utfärda bevis om
detta. I beviset skall den valmyn- detta. I beviset ska den valmyndigheten ange
digheten ange
1. namnet på den som blivit utsedd, och
2. den tid, det parti och den valkrets som ledamoten eller ersättaren blivit utsedd för.
Ett bevis för ersättare skall
Ett bevis för ersättare ska
dessutom i förkommande fall dessutom i förkommande fall
innehålla uppgift om den eller innehålla uppgift om den eller
de ledamöter som han eller hon de ledamöter som han eller hon
utsetts till ersättare för och ord- utsetts till ersättare för och ordningen mellan ersättarna, om ningen mellan ersättarna, om
flera ersättare utsetts för samma flera ersättare utsetts för samma
ledamot.
ledamot.
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29 §
Som bevis gäller utdrag ur
Som bevis gäller utdrag ur
protokoll eller annan handling protokoll eller annan handling
från beräkning vid vilken leda- från beräkning vid vilken ledamoten eller ersättaren blivit ut- moten eller ersättaren blivit utsedd. Beviset skall skickas till sedd. Beviset ska skickas till den
den som blivit utsedd. Vid riks- som blivit utsedd. Vid riksdagsdagsval skall beviset även skickas val ska beviset även skickas till
till Valprövningsnämnden och Valprövningsnämnden och riksriksdagens talman. Bevis som dagens talman. Bevis som avser
avser ledamot i Europaparlamen- ledamot i Europaparlamentet ska
tet skall dessutom skickas till par- dessutom skickas till parlamenlamentet. Bevis som avser lands- tet. Bevis som avser region- och
tings- och kommunfullmäktige kommunfullmäktige ska skickas
skall skickas till respektive full- till respektive fullmäktige.
mäktige.
15 kap.
3 §263
Hos Valprövningsnämnden får överklagas
1. följande beslut av länsstyrelsen:
a) beslut enligt 4 kap. 8 och
a) beslut enligt 4 kap. 8 och
13 §§ om fastställande av valkrets- 13 §§ om fastställande av valkretsindelning för val till landstings- indelning för val till region- och
och kommunfullmäktige,
kommunfullmäktige,
b) beslut enligt 4 kap. 10 och
b) beslut enligt 4 kap. 10 och
14 §§ om antalet valkretsmandat 14 §§ om antalet valkretsmandat
för val till landstings- och kom- för val till region- och kommunmunfullmäktige,
fullmäktige,
c) beslut enligt 4 kap. 17 § om indelning i valdistrikt,
2. länsstyrelsens eller den centrala valmyndighetens beslut om
rättelse i en röstlängd,
3. följande beslut av den centrala valmyndigheten eller, i förekommande fall, länsstyrelsen:
a) beslut enligt 4 kap. 3 § om antalet valkretsmandat vid val till
riksdagen,
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b) beslut i ett ärende enligt 2 kap. om registrering av partibeteckning,
c) beslut i ett ärende enligt 2 kap. om anmälan av kandidater
eller 6 kap. om valsedlar,
d) beslut i ett ärende enligt 2 kap. om anmälan om deltagande i val,
4. länsstyrelsens eller den centrala valmyndighetens beslut att
fastställa utgången av ett val eller beslut om att utse nya ledamöter
eller ersättare enligt 14 kap. 18–24 §§.
10 §
Ett beslut genom vilket någon
Ett beslut genom vilket någon
har förordnats till ledamot i har förordnats till ledamot i
landstings- eller kommunfull- region- eller kommunfullmäktige
mäktige eller till ersättare gäller eller till ersättare gäller även om
även om beslutet har överklagats. beslutet har överklagats. Om
Om någon annan förordnats till någon annan förordnats till ledaledamot eller ersättare med an- mot eller ersättare med anledledning av överklagandet, gäller ning av överklagandet, gäller det
det beslutet så snart det val eller beslutet så snart det val eller den
den sammanräkning har avslutats sammanräkning har avslutats som
som ledamoten eller ersättaren ledamoten eller ersättaren blivit
blivit förordnad genom.
förordnad genom.
Ledamöter i Europaparlamentet tillträder sitt uppdrag då de förordnats och deras behörighet prövats av Europaparlamentet.
Bestämmelserna om inhibition i 29 § förvaltningslagen (1986:223)
gäller inte beslut som sägs i denna paragraf.
11 §
När Valprövningsnämnden
När Valprövningsnämnden
prövar ett överklagande, skall prövar ett överklagande, ska
nämndens samtliga ledamöter nämndens samtliga ledamöter
vara närvarande. Om överklagan- vara närvarande. Om överklagandet avser ett beslut genom vilket det avser ett beslut genom vilket
utgången av ett ordinarie val till utgången av ett ordinarie val till
riksdagen eller ett ordinarie val riksdagen eller ett ordinarie val
till landstings- eller kommun- till region- eller kommunfullfullmäktige har fastställts, skall mäktige har fastställts, ska
nämnden ha samma sammansätt- nämnden ha samma sammansättning som den hade vid tiden för ning som den hade vid tiden för
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dessa val. Om överklagandet avser ett beslut genom vilket utgången av ett annat val fastställts,
får nämnden ha den sammansättning den hade vid tiden för
det valet.

13 §264
Valprövningsnämnden ska upphäva ett val i den omfattning som
det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen
1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en
myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från
föreskriven ordning, eller
2. om någon har hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster
eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.
Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning
eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i
stället uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.
Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det
med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på
valutgången.
Ett omval till riksdagen, landsEtt omval till riksdagen,
tingsfullmäktige eller kommun- regionfullmäktige eller kommunfullmäktige avser endast det antal fullmäktige avser endast det anfasta mandat och utjämnings- tal fasta mandat och utjämningsmandat som tilldelades den eller mandat som tilldelades den eller
de valkretsar som är berörda vid de valkretsar som är berörda vid
det upphävda valet.
det upphävda valet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte
av sprutor och kanyler

Härigenom föreskrivs att 1–3 och 6 §§ lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av
sprutor och kanyler (sprututbytesverksamhet) i syfte att förebygga
spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland
personer som missbrukar narkotika.
Sprututbytesverksamhet ska
Sprututbytesverksamhet skall
bedrivas på ett sådant sätt att den bedrivas på ett sådant sätt att
enskilde kan motiveras för vård den enskilde kan motiveras för
vård och behandling.
och behandling.
Vad som i lagen sägs om
Vad som i lagen sägs om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
2 §265
Sprututbytesverksamhet får
Sprututbytesverksamhet får
bedrivas endast av landsting inom bedrivas endast av regioner inom
ramen för deras hälso- och sjuk- ramen för deras hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och sedan Inspektionen för
vård och omsorg har gett till- vård och omsorg har gett tillstånd till verksamheten.
stånd till verksamheten.
3§
Innan en ansökan om tillstånd
Innan en ansökan om tillstånd
ges in, skall samråd ske mellan ges in, ska samråd ske mellan
landstinget och samtliga kom- regionen och samtliga kommuner
muner inom landstinget.
inom regionen.
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I ansökan skall landstinget
I ansökan ska regionen redoredovisa hur behovet av avgift- visa hur behovet av avgiftning
ning och vård av missbrukare och vård av missbrukare komkommer att tillgodoses.
mer att tillgodoses.
6 §266
En spruta eller en kanyl får
En spruta eller en kanyl får
lämnas ut av landstinget endast lämnas ut av regionen endast om
om en begagnad spruta eller kanyl en begagnad spruta eller kanyl
samtidigt lämnas in. Utlämnande samtidigt lämnas in. Utlämnande
får dock ske om det finns sär- får dock ske om det finns särskilda skäl till varför motsvaran- skilda skäl till varför motsvade begagnade sprutor och kanyler rande begagnade sprutor och
inte kan lämnas in.
kanyler inte kan lämnas in.
Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt
18 år. Utlämnande får ske endast vid personligt besök.
Endast personer som kan anEndast personer som kan anses bosatta i ett landsting som ses bosatta i en region som har
har beviljats tillstånd får delta i beviljats tillstånd får delta i sprutsprututbytesverksamhet i det utbytesverksamhet i den regionen.
landstinget.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 4 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
4 §267
Befruktning av ägg från en kvinna, i vars kropp ägget ska införas, med spermier från kvinnans make eller sambo får inte utan
tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg utföras annat än vid
offentligt finansierade sjukhus. Detta gäller också införande av
ägget i kvinnans kropp.
Kommer ägget inte från
Kommer ägget inte från
kvinnan eller spermien inte från kvinnan eller spermien inte från
kvinnans make eller sambo får kvinnans make eller sambo får
befruktning och införande av ägg befruktning och införande av ägg
ske endast vid de sjukhus som ske endast vid de sjukhus som
upplåtit enhet för utbildning av upplåtit enhet för utbildning av
läkare enligt avtal mellan de uni- läkare enligt avtal mellan de universitet som bedriver läkarutbild- versitet som bedriver läkarutbildning och berörda regioner.
ning och berörda landsting.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
dels att rubriken till lagen samt 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 2,
4, 6, 8 och 9 §§, 3 kap. 1, 2 och 5 §§, 4 kap. 1–3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap.
1 och 2 §§, 7 kap. 1 § och rubriken närmast före 4 kap. 1 § ska ha
följande lydelse,
dels att rubriken till 4 kap. ska lyda ”Bistånd mellan kommuner
och regioner samt stöd till enskilda”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om kommuners och
landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap

Lag om kommuners och
regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap

1 kap.
1§
Bestämmelserna i denna lag
Bestämmelserna i denna lag
syftar till att kommuner och syftar till att kommuner och
landsting skall minska sårbarheten regioner ska minska sårbarheten i
i sin verksamhet och ha en god sin verksamhet och ha en god
förmåga att hantera krissituation- förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och lands- er i fred. Kommuner och regionting skall därigenom också uppnå er ska därigenom också uppnå en
en grundläggande förmåga till grundläggande förmåga till civilt
civilt försvar.
försvar.
2§
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i något landsting. som inte ingår i någon region.
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4§
Med extraordinär händelse
Med extraordinär händelse
avses i denna lag en sådan hän- avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det nor- delse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning mala, innebär en allvarlig störeller överhängande risk för en ning eller överhängande risk för
allvarlig störning i viktiga sam- en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skynd- hällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun samma insatser av en kommun
eller ett landsting.
eller en region.
2 kap.
1§
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
analysera vilka extraordinära hän- analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i delser i fredstid som kan inträffa
kommunen respektive landstinget i kommunen respektive regionen
och hur dessa händelser kan på- och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. verka den egna verksamheten.
Resultatet av arbetet skall värde- Resultatet av arbetet ska värderas
ras och sammanställas i en risk- och sammanställas i en risk- och
och sårbarhetsanalys.
sårbarhetsanalys.
Kommuner och regioner ska
Kommuner och landsting
skall vidare, med beaktande av vidare, med beaktande av riskrisk- och sårbarhetsanalysen, för och sårbarhetsanalysen, för varje
varje ny mandatperiod fastställa ny mandatperiod fastställa en
en plan för hur de skall hantera plan för hur de ska hantera extraextraordinära händelser.
ordinära händelser.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt
planer för hanteringen av extraordinära händelser.
2 §268
I kommuner och landsting ska
I kommuner och regioner ska
det finnas en nämnd för att full- det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordi- göra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (kris- nära händelser i fredstid (kris268
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ledningsnämnd). Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I
övrigt tillämpas kommunallagens
(2017:725) bestämmelser.

4§
Krisledningsnämnden får fatta
Krisledningsnämnden får fatta
beslut om att överta hela eller beslut om att överta hela eller
delar av verksamhetsområden från delar av verksamhetsområden från
övriga nämnder i kommunen eller övriga nämnder i kommunen eller
landstinget i den utsträckning regionen i den utsträckning som
som är nödvändig med hänsyn är nödvändig med hänsyn till
till den extraordinära händelsens den extraordinära händelsens art
och omfattning.
art och omfattning.
När förhållandena medger det
När förhållandena medger det
skall krisledningsnämnden besluta ska krisledningsnämnden besluta
att de uppgifter som nämnden har att de uppgifter som nämnden har
övertagit från andra nämnder övertagit från andra nämnder
skall återgå till ordinarie nämnd. ska återgå till ordinarie nämnd.
6§
Kommun- respektive landsKommun- respektive regiontingsstyrelsen får, när krisled- styrelsen får, när krisledningsningsnämndens verksamhet som nämndens verksamhet som är
är föranledd av den extraordinära föranledd av den extraordinära
händelsen inte längre behövs, händelsen inte längre behövs, bebesluta att verksamheten skall sluta att verksamheten ska uppupphöra. Om styrelsen fattar ett höra. Om styrelsen fattar ett
sådant beslut återgår de verk- sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisled- samhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ningsnämnden har övertagit till
ordinarie nämnd. Ett sådant ordinarie nämnd. Ett sådant
beslut om att krisledningsnämn- beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra dens verksamhet ska upphöra
kan även fattas av fullmäktige.
kan även fattas av fullmäktige.
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8§
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
ansvara för att förtroendevalda ansvara för att förtroendevalda
och anställd personal får den och anställd personal får den ututbildning och övning som be- bildning och övning som behövs
hövs för att de skall kunna lösa för att de ska kunna lösa sina uppsina uppgifter vid extraordinära gifter vid extraordinära händelhändelser i fredstid.
ser i fredstid.
9§
Kommuner och regioner ska
Kommuner och landsting skall
hålla den myndighet som reger- hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om ingen bestämmer informerad om
vilka åtgärder som vidtagits en- vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur åtgär- ligt detta kapitel och hur åtgärderna påverkat krisberedskaps- derna påverkat krisberedskapsläget.
läget.
Kommunen och regionen ska
Kommunen och landstinget
skall vid en extraordinär händelse vid en extraordinär händelse i
i fredstid ge den myndighet som fredstid ge den myndighet som
regeringen bestämmer lägesrap- regeringen bestämmer lägesrapporter och information om hän- porter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och delseutvecklingen, tillståndet och
den förväntade utvecklingen samt den förväntade utvecklingen samt
om vidtagna och planerade åt- om vidtagna och planerade åtgärder.
gärder.
3 kap.
1§
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
vidta de förberedelser som be- vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under hövs för verksamheten under
höjd beredskap (beredskapsför- höjd beredskap (beredskapsförberedelser).
beredelser).
2§
Under höjd beredskap anUnder höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för led- svarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila ningen av den del av det civila
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försvaret som kommunen skall
bedriva.
Under höjd beredskap ansvarar landstingsstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och
sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret
som landstinget skall bedriva.

försvaret som kommunen ska
bedriva.
Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och
sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret
som regionen ska bedriva.

5§
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
under höjd beredskap hålla den under höjd beredskap hålla den
myndighet som regeringen be- myndighet som regeringen bestämmer informerad om bered- stämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhål- skapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för landen som har betydelse för
det civila försvaret i kommunen det civila försvaret i kommunen
respektive landstinget.
respektive regionen.
Bistånd mellan kommuner
och landsting

4 kap.
Bistånd mellan kommuner
och regioner

1 §269
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
på begäran lämna hjälp till andra på begäran lämna hjälp till andra
kommuner och landsting som kommuner och regioner som
drabbats av en extraordinär hän- drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har delse i fredstid. Om hjälp har
lämnats har kommunen eller lämnats har kommunen eller
landstinget rätt till skälig ersätt- regionen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen ning av den andra kommunen
eller landstinget.
eller regionen.
När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en
extraordinär händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till
ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära
händelsen.
269
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2§
Om en kommun eller ett
Om en kommun eller en
landsting har en för totalförsvar- region har en för totalförsvaret
et viktig uppgift och denna blir viktig uppgift och denna blir
oskäligt betungande till följd av oskäligt betungande till följd av
krigsskada eller andra utom- krigsskada eller andra utomordentliga förhållanden som orsa- ordentliga förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är kats av krig eller krigsfara, är
andra kommuner och landsting andra kommuner och regioner
skyldiga att lämna hjälp.
skyldiga att lämna hjälp.
Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
3§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
under en extraordinär händelse i under en extraordinär händelse i
fredstid lämna begränsat ekono- fredstid lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som miskt stöd till en enskild som
drabbats av händelsen.
drabbats av händelsen.
5 kap.
1§
Kommunerna och landstingKommunerna och regionerna
en skall få ersättning av staten ska få ersättning av staten för
för kostnader för förberedande kostnader för förberedande
uppgifter som de utför enligt 2 uppgifter som de utför enligt 2
och 3 kap. Uppgifter som rör och 3 kap. Uppgifter som rör
extraordinära händelser i freds- extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning en- tid berättigar till ersättning endast i den mån verksamheten är dast i den mån verksamheten är
till nytta för hanteringen av till nytta för hanteringen av
sådana mycket omfattande och sådana mycket omfattande och
svåra extraordinära händelser som svåra extraordinära händelser som
allvarligt kan påverka kommu- allvarligt kan påverka kommunens respektive landstingets verk- nens respektive regionens verksamhet.
samhet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ersättningens storlek.

279

Författningsförslag

SOU 2018:10

6 kap.
1 §270
Enligt GenèvekonventionerEnligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande na den 12 augusti 1949 rörande
skydd för offren i internationella skydd för offren i internationella
väpnade konflikter och tilläggs- väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna protokollen till konventionerna
ska uppgifter om identitet, vis- ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och lik- telseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser nande förhållanden som avser
krigsfångar och andra skyddade krigsfångar och andra skyddade
personer som är i Sveriges våld personer som är i Sveriges våld
lämnas till en officiell nationell lämnas till en officiell nationell
upplysningsbyrå. Varje kommun upplysningsbyrå. Varje kommun
och landsting som har sådana och region som har sådana
uppgifter ska, under tid när den uppgifter ska, under tid när den
nationella upplysningsbyrån är nationella upplysningsbyrån är
upprättad, lämna dessa uppgifter upprättad, lämna dessa uppgifter
i fråga om krigsfångar till Total- i fråga om krigsfångar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet försvarets rekryteringsmyndighet
och i fråga om andra skyddade och i fråga om andra skyddade
personer till Migrationsverket. personer till Migrationsverket.
Totalförsvarets rekryteringsmyn- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska dighet och Migrationsverket ska
vidarebefordra uppgifterna till vidarebefordra uppgifterna till
den nationella upplysningsbyrån. den nationella upplysningsbyrån.
Varje kommun och landsting
Varje kommun och region
ska också till Totalförsvarets re- ska också till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet respektive kryteringsmyndighet respektive
Migrationsverket lämna uppsam- Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handling- lade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade ar, som kvarlämnats av skyddade
personer eller som efterlämnats personer eller som efterlämnats
av avlidna skyddade personer, av avlidna skyddade personer,
om värdeföremålen eller hand- om värdeföremålen eller handlingarna är av vikt för de när- lingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Uppgift ska även mast anhöriga. Uppgift ska även
270

Senaste lydelse 2010:455.

280

SOU 2018:10

lämnas om var avlidna skyddade
personers gravar är belägna.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska
lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt
vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån.
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lämnas om var avlidna skyddade
personers gravar är belägna.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska
lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt
vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån.

2§
På begäran av Svenska Röda
På begäran av Svenska Röda
Korset skall varje kommun och Korset ska varje kommun och
landsting, som i krig eller under region, som i krig eller under
neutralitet kan få sådan informa- neutralitet kan få sådan information som avses i 1 §, i fred hjälpa tion som avses i 1 §, i fred hjälpa
Svenska Röda Korset med att Svenska Röda Korset med att
förbereda den nationella upplys- förbereda den nationella upplysningsbyråns verksamhet.
ningsbyråns verksamhet.
7 kap.
1§
Den som deltar eller har delDen som deltar eller har deltagit i en kommuns eller ett tagit i en kommuns eller en
landstings verksamhet med be- regions verksamhet med beredredskap för eller åtgärder under skap för eller åtgärder under
extraordinära händelser i freds- extraordinära händelser i fredstid
tid och höjd beredskap får inte och höjd beredskap får inte
obehörigen röja eller utnyttja obehörigen röja eller utnyttja
vad han eller hon därigenom har vad han eller hon därigenom har
fått veta om
fått veta om
1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller
4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:546) om
utrymning och inkvartering m.m. under höjd
beredskap

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 och 5 §§ lagen (2006:546) om
utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
4 §271
Kommuners och landstings
Kommuners och regioners
skyldighet att ta hand om dem skyldighet att ta hand om dem
som omfattas av ett utrymnings- som omfattas av ett utrymningsbeslut och utlänningar som söker beslut och utlänningar som söker
skydd i Sverige regleras i social- skydd i Sverige regleras i socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och tjänstlagen (2001:453), hälsosjukvårdslagen (2017:30) och och sjukvårdslagen (2017:30) och
lagen (1994:137) om mottagande lagen (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl.
av asylsökande m.fl.
5§
Kommuner och landsting som
Kommuner och regioner som
befolkningen lämnar på grund befolkningen lämnar på grund
av utrymning är skyldiga att i av utrymning är skyldiga att i
skälig omfattning lämna hjälp skälig omfattning lämna hjälp
till de kommuner och landsting till de kommuner och regioner
som i större omfattning får ta som i större omfattning får ta
emot befolkningen.
emot befolkningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa

Härigenom föreskrivs att 4, 6, 7, 9–12, 24 och 25 §§ lagen
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Kommunen svarar enligt denna lag för att åtgärder till skydd för
människors hälsa vidtas i fråga om transportmedel, bagage och annat
gods samt djur.
Landstinget svarar enligt denna
Regionen svarar enligt denna
lag för att smittskyddsåtgärder lag för att smittskyddsåtgärder
som riktar sig till människor vid- som riktar sig till människor vidtas.
tas.
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
landsting gäller också en kommun regioner gäller också en kommun
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
6§
Med hamn respektive flygplats avses i denna lag sådan hamn
eller flygplats där internationell trafik förekommer.
Regeringen, eller den myndigRegeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, het som regeringen bestämmer,
skall efter samråd med berörda ska efter samråd med berörda
kommuner och landsting besluta kommuner och regioner besluta
vilka hamnar och flygplatser som vilka hamnar och flygplatser som
skall vara karantänshamnar re- ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser.
spektive karantänsflygplatser.
7§
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
inom sina respektive ansvarsom- inom sina respektive ansvarsområden svara för att karantäns- råden svara för att karantänshamnar och karantänsflygplatser hamnar och karantänsflygplatser
har tillgång till den personal och har tillgång till den personal och
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Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
får meddela föreskrifter om
vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar
och karantänsflygplatser skall ha.
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den utrustning som behövs för
kontroll av passagerare, transportmedel, bagage och annat gods
samt djur för att skydda mot
internationella hot mot människors hälsa.
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
får meddela föreskrifter om
vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar
och karantänsflygplatser ska ha.

9§
Myndigheter, kommuner och
Myndigheter, kommuner och
landsting som utför uppgifter regioner som utför uppgifter enenligt denna lag skall vid behov ligt denna lag ska vid behov samsamverka med varandra, med verka med varandra, med VärldsVärldshälsoorganisationen och hälsoorganisationen och med
med myndigheter i andra länder myndigheter i andra länder för
för att förebygga och begränsa att förebygga och begränsa interinternationella hot mot män- nationella hot mot människors
niskors hälsa.
hälsa.
10 §272
Myndigheter, kommuner och
Myndigheter, kommuner och
landsting som inom sina respek- regioner som inom sina respektive ansvarsområden får informa- tive ansvarsområden får information om ett misstänkt internatio- tion om ett misstänkt internationellt hot mot människors hälsa nellt hot mot människors hälsa
ska omedelbart underrätta Folk- ska omedelbart underrätta Folkhälsomyndigheten om det miss- hälsomyndigheten om det misstänkta hotet. Underrättelsen ska tänkta hotet. Underrättelsen ska
innehålla de uppgifter som innehålla de uppgifter som
Folkhälsomyndigheten behöver Folkhälsomyndigheten behöver
för att kunna bedöma om det för att kunna bedöma om det
föreligger ett internationellt hot föreligger ett internationellt hot
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mot människors hälsa.
På begäran ska myndigheter,
kommuner och landsting inom
sina respektive ansvarsområden
snarast möjligt lämna den information som Folkhälsomyndigheten behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet
till Världshälsoorganisationen.
Berörda myndigheter, kommuner och landsting ska informera Folkhälsomyndigheten om
vilka åtgärder som har vidtagits
och som kommer att vidtas med
stöd av denna lag. Folkhälsomyndigheten ska lämna information om åtgärderna till berörda
myndigheter, kommuner och
landsting.
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mot människors hälsa.
På begäran ska myndigheter,
kommuner och regioner inom
sina respektive ansvarsområden
snarast möjligt lämna den information som Folkhälsomyndigheten behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet
till Världshälsoorganisationen.
Berörda myndigheter, kommuner och regioner ska informera Folkhälsomyndigheten om
vilka åtgärder som har vidtagits
och som kommer att vidtas med
stöd av denna lag. Folkhälsomyndigheten ska lämna information om åtgärderna till berörda
myndigheter, kommuner och
regioner.

11 §273
Folkhälsomyndigheten ska, om den får information om ett misstänkt internationellt hot mot människors hälsa, skyndsamt och
senast inom 24 timmar underrätta Världshälsoorganisationen om det
misstänkta hotet.
Om Världshälsoorganisationen har fått information om ett misstänkt internationellt hot mot människors hälsa i landet ska Folkhälsomyndigheten, på begäran från Världshälsoorganisationen, skyndsamt och senast inom 24 timmar efter begäran lämna information
till Världshälsoorganisationen om hälsoläget i landet.
Folkhälsomyndigheten ska
Folkhälsomyndigheten ska
lämna information om ett miss- lämna information om ett misstänkt internationellt hot mot tänkt internationellt hot mot
människors hälsa till berörda människors hälsa till berörda
myndigheter, kommuner och myndigheter, kommuner och
landsting.
regioner.
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12 §274
Om det bedöms nödvändigt
Om det bedöms nödvändigt
för att skydda mot ett inter- för att skydda mot ett internationellt hot mot människors nationellt hot mot människors
hälsa ska Folkhälsomyndigheten hälsa ska Folkhälsomyndigheten
och andra berörda myndigheter, och andra berörda myndigheter,
kommuner och landsting lämna kommuner och regioner lämna
uppgifter till Världshälsoorga- uppgifter till Världshälsoorganisationen och till berörda ut- nisationen och till berörda utländska myndigheter även om ländska myndigheter även om
de är sekretessbelagda enligt de är sekretessbelagda enligt
offentlighets- och sekretesslagen offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
(2009:400).
Bestämmelser om skydd mot
Bestämmelser om skydd mot
kränkning av en enskilds person- kränkning av en enskilds personliga integritet genom behandling liga integritet genom behandling
av personuppgifter finns i per- av personuppgifter finns i personuppgiftslagen
(1998:204). sonuppgiftslagen
(1998:204).
Folkhälsomyndigheten och andra Folkhälsomyndigheten och andra
berörda myndigheter, kommu- berörda myndigheter, kommuner och landsting får oavsett be- ner och regioner får oavsett bestämmelserna i 33 § personupp- stämmelserna i 33 § personuppgiftslagen överföra personupp- giftslagen överföra personuppgifter till Världshälsoorganisa- gifter till Världshälsoorganisationen och tredje land för att tionen och tredje land för att
fullgöra sin uppgiftsskyldighet fullgöra sin uppgiftsskyldighet
enligt denna lag. Uppgifter som enligt denna lag. Uppgifter som
rör någons hälsa får behandlas rör någons hälsa får behandlas
helt eller delvis automatiserat, helt eller delvis automatiserat,
om det är nödvändigt för att en om det är nödvändigt för att en
myndighet, en kommun eller ett myndighet, en kommun eller en
landsting ska kunna fullgöra sin region ska kunna fullgöra sin
uppgiftsskyldighet enligt denna uppgiftsskyldighet enligt denna
lag.
lag.
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24 §
Om en myndighet, en komOm en myndighet, en kommun eller ett landsting har vid- mun eller en region har vidtagit
tagit en åtgärd till skydd för män- en åtgärd till skydd för människors hälsa enligt denna lag eller niskors hälsa enligt denna lag
enligt föreskrifter som meddelats eller enligt föreskrifter som medmed stöd av lagen, skall den som delats med stöd av lagen, ska den
vidtagit åtgärden utfärda ett in- som vidtagit åtgärden utfärda ett
tyg om åtgärden, om den som intyg om åtgärden, om den som
berörs av åtgärden begär det.
berörs av åtgärden begär det.
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om vem som får utfärda intyg, skyldighet att
visa upp intyg och undantag från sådan skyldighet samt andra behövliga föreskrifter om intyg enligt denna lag.
25 §
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
ta ut avgifter för åtgärder enligt ta ut avgifter för åtgärder enligt
denna lag enligt vad som när- denna lag enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen.
mare föreskrivs av regeringen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2007:459)
om strukturfondspartnerskap

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §275

Strukturfondspartnerskapet
ska samråda med berört samverkansorgan, berört landsting
som avses i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa
län eller länsstyrelse i fråga om
projektets överensstämmelse med
det regionala tillväxtarbetet i berörda län.

Strukturfondspartnerskapet
ska samråda med berört samverkansorgan, berörd region som
avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län eller länsstyrelse i fråga om
projektets överensstämmelse med
det regionala tillväxtarbetet i berörda län.

3 §276
Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt av
1. förtroendevalda representan1. förtroendevalda representanter för kommuner och landsting ter för kommuner och regioner i
i berörda län samt, i vissa fall, berörda län samt, i vissa fall,
Sametinget,
Sametinget,
2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar, och
3. företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.
Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.
Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet
efter ett nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första
stycket 1 ska överstiga antalet övriga ledamöter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
275
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 2 § och 18 kap. 2 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 kap.
2 §277
Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas om emittenten är
1. en stat,
2. ett landsting eller en kom2. en region eller en kommun
mun eller en motsvarande regio- eller en motsvarande regional
nal eller lokal myndighet i en eller lokal myndighet i en stat,
stat,
3. en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom
EES är medlemmar,
4. Europeiska centralbanken,
5. en centralbank i en stat inom EES, eller
6. Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller andra mekanismer som upprättats i syfte att upprätthålla finansiell stabilitet i
Europeiska monetära unionen.
18 kap.
2§
I 3–6 §§ avses med skuldebrev obligationer och andra överlåtbara
skuldförbindelser, med undantag för sådana som
1. om de konverteras eller om de rättigheter som de medför utövas, ger rätt att förvärva aktier eller finansiella instrument som kan
jämställas med aktier, eller
2. utgörs av penningmarknadsinstrument med kortare löptid än
ett år.
Bestämmelserna i 3–6 §§ skall
Bestämmelserna i 3–6 §§ ska
tillämpas i fråga om skuldebrev tillämpas i fråga om skuldebrev
som efter ansökan av utgivaren som efter ansökan av utgivaren
277
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är upptagna till handel på en reg- är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.
lerad marknad i Sverige.
Bestämmelserna i 4–6 §§ skall
Bestämmelserna i 4–6 §§ ska
inte tillämpas i fråga om skulde- inte tillämpas i fråga om skuldebrev som har getts ut av en stat brev som har getts ut av en stat
inom EES eller av ett landsting inom EES eller av en region eller
eller en kommun eller motsva- en kommun eller motsvarande
rande regional eller lokal myn- regional eller lokal myndighet
dighet inom EES.
inom EES.
I 8 § finns bestämmelser om undantag från 3–6 §§ för vissa
utgivare som inte har säte i en stat inom EES.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.100 Förslag till
lag om ändring i lagen (2008:344)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Härigenom föreskrivs att 1, 1 a, 3 och 5–7 §§ lagen (2008:344)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §278
I denna lag finns bestämmelI denna lag finns bestämmelser om landstingens skyldigheter ser om regionernas skyldigheter
att, utöver vad som följer av att, utöver vad som följer av
hälsooch
sjukvårdslagen hälsooch
sjukvårdslagen
(2017:30) och tandvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen
(1985:125), erbjuda hälso- och (1985:125), erbjuda hälso- och
sjukvård och tandvård åt asyl- sjukvård och tandvård åt asylsökande och vissa andra utlän- sökande och vissa andra utlänningar.
ningar.
1 a §279
Särskilda bestämmelser om
Särskilda bestämmelser om
landstingens skyldighet att er- regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt bjuda hälso- och sjukvård samt
tandvård till personer som vistas tandvård till personer som vistas
i Sverige utan stöd av myndig- i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning finns hetsbeslut eller författning finns
i lagen (2013:407) om hälso- och i lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar sjukvård till vissa utlänningar
som vistas i Sverige utan nöd- som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
vändiga tillstånd.
3§
Ett landstings skyldigheter enEn regions skyldigheter enligt denna lag gäller endast ut- ligt denna lag gäller endast utlänningar som vistas inom lands- länningar som vistas inom regiontinget.
en.
278
279
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Med landsting avses i denna
Med region avses i denna lag
lag även kommun som inte ingår även kommun som inte ingår i
i ett landsting.
en region.
5§
Ett landsting ska erbjuda såEn region ska erbjuda sådana
dana utlänningar som avses i 4 § utlänningar som avses i 4 § första
första stycket 1–3 och som inte stycket 1–3 och som inte har fyllt
har fyllt 18 år, vård i samma om- 18 år, vård i samma omfattning
fattning som erbjuds den som är som erbjuds den som är bosatt
bosatt inom landstinget.
inom regionen.
Vård i den omfattning som avses i första stycket ska även erbjudas utlänningar som avses i 4 § första stycket 4.
6§
Ett landsting ska erbjuda utlänEn region ska erbjuda utlänningar som avses i 4 § första ningar som avses i 4 § första
stycket 1–3 och som har fyllt stycket 1–3 och som har fyllt
18 år, vård som inte kan anstå, 18 år, vård som inte kan anstå,
mödrahälsovård, vård vid abort mödrahälsovård, vård vid abort
och preventivmedelsrådgivning. och preventivmedelsrådgivning.
7§
Ett landsting ska, om det inte
En region ska, om det inte är
är uppenbart obehövligt, erbjuda uppenbart obehövligt, erbjuda
utlänningar som avses i 4 § en utlänningar som avses i 4 § en
hälsoundersökning. Ett sådant er- hälsoundersökning. Ett sådant
bjudande ska lämnas när en ut- erbjudande ska lämnas när en
länning som avses i 4 § första utlänning som avses i 4 § första
stycket 1 eller 2 har etablerat stycket 1 eller 2 har etablerat
boende inom landstinget. Övriga boende inom regionen. Övriga
utlänningar ska erbjudas hälso- utlänningar ska erbjudas hälsoundersökning så snart det lämp- undersökning så snart det lämpligen kan ske.
ligen kan ske.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.101 Förslag till
lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 6 och 7 §§, 4 kap. 6 §,
5 kap. 4 §, 7 kap. 10 § och 9 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
1 kap.
3 §280
I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30),
tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen
(1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall, lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. samt den upphävda
lagen (1944:133) om kastrering.

Journalhandling

Framställning i skrift eller bild
samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller
inkommer i samband med vården
av en patient och som innehåller
uppgifter om patientens hälso-

280

Senaste lydelse 2017:60.

293

Författningsförslag

SOU 2018:10

tillstånd eller andra personliga
förhållanden eller om vidtagna
eller planerade vårdåtgärder.
Patientjournal

En eller flera journalhandlingar
som rör samma patient.

Sammanhållen journalföring

Ett elektroniskt system, som gör
det möjligt för en vårdgivare att
ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare.

Vårdgivare

Statlig myndighet, landsting och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
landstinget eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare)
samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat
vårdgivare).
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Föreslagen lydelse
1 kap.
3§
I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30),
tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen
(1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall, lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. samt den upphävda
lagen (1944:133) om kastrering.

Journalhandling

Framställning i skrift eller bild
samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller
inkommer i samband med vården
av en patient och som innehåller
uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden eller om vidtagna
eller planerade vårdåtgärder.

Patientjournal

En eller flera journalhandlingar
som rör samma patient.
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Sammanhållen journalföring

Ett elektroniskt system, som gör
det möjligt för en vårdgivare att
ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
regionen eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare)
samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat
vårdgivare).
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Föreslagen lydelse

2 kap.
6§
En vårdgivare är personuppEn vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling giftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som vård- av personuppgifter som vårdgivaren utför. I landsting och givaren utför. I region och komkommun är varje myndighet som mun är varje myndighet som
bedriver hälso- och sjukvård per- bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den be- sonuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som handling av personuppgifter som
myndigheten utför.
myndigheten utför.
Personuppgiftsansvaret enligt
Personuppgiftsansvaret enligt
första stycket omfattar även så- första stycket omfattar även sådan behandling av personupp- dan behandling av personuppgifter som vårdgivaren, eller den gifter som vårdgivaren, eller den
myndighet i ett landsting eller en myndighet i en region eller en
kommun som är personuppgifts- kommun som är personuppgiftsansvarig, utför när vårdgivaren ansvarig, utför när vårdgivaren
eller myndigheten genom direkt- eller myndigheten genom direktåtkomst i ett enskilt fall bereder åtkomst i ett enskilt fall bereder
sig tillgång till personuppgifter sig tillgång till personuppgifter
om en patient hos en annan vård- om en patient hos en annan vårdgivare eller annan myndighet i givare eller annan myndighet i
samma landsting eller kommun. samma region eller kommun.
I 6 och 7 kap. finns särskilda bestämmelser om personuppgiftsansvar.
7§
En vårdgivare får behandla enEn vårdgivare får behandla endast sådana personuppgifter som dast sådana personuppgifter som
behövs för de ändamål som anges behövs för de ändamål som anges
i 4 §. Uppgifter om lagöverträ- i 4 §. Uppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § delser m.m. som avses i 21 §
personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftslagen (1998:204)
får endast behandlas om det är får endast behandlas om det är
absolut nödvändigt för ett sådant absolut nödvändigt för ett sådant
ändamål. Även en vårdgivare som ändamål. Även en vårdgivare som
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inte är statlig myndighet, region
eller kommun får under dessa
förutsättningar behandla uppgifter om lagöverträdelser m.m.
som avses i 21 § personuppgiftslagen.

4 kap.
6 §281
I 14 § lagen (1996:1156) om
I 14 § lagen (1996:1156) om
receptregister finns bestämmelser receptregister finns bestämmelser
om att E-hälsomyndigheten ska om att E-hälsomyndigheten ska
lämna ut vissa uppgifter till lands- lämna ut vissa uppgifter till retingen om förskrivning av läke- gionerna om förskrivning av läkemedel och andra varor och att medel och andra varor och att
uppgifter om patientens identitet uppgifter om patientens identitet
ska vara krypterade vid utläm- ska vara krypterade vid utlämnandet.
nandet.
Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att
röja en patients identitet utan att patienten samtycker till det.
Uppgifter om en patients
Uppgifter om en patients
identitet som har dokumenterats identitet som har dokumenterats
inom hälso- och sjukvården och inom hälso- och sjukvården och
som landstingen ska sambearbeta som regionerna ska sambearbeta
med sådana uppgifter som avses med sådana uppgifter som avses
i första stycket, ska vara kryp- i första stycket, ska vara krypterade så att patientens identitet terade så att patientens identitet
skyddas vid behandlingen.
skyddas vid behandlingen.
5 kap.
4§
Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten
endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning.
Om ett landsting eller en komOm en region eller en kommun bedriver hälso- och sjuk- mun bedriver hälso- och sjukvård genom flera myndigheter, vård genom flera myndigheter,
får en sådan myndighet ha direkt- får en sådan myndighet ha direkt281
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åtkomst till personuppgifter som åtkomst till personuppgifter som
behandlas av någon annan sådan behandlas av någon annan sådan
myndighet i samma landsting myndighet i samma region eller
eller kommun.
kommun.
Ytterligare bestämmelser om utlämnande genom direktåtkomst
finns i 5 §, 6 kap. och i 7 kap. 9 §.
7 kap.
10 §
Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska
gallras när de inte längre behövs för det ändamål som anges i 4 §.
En arkivmyndighet inom ett
En arkivmyndighet inom en
landsting eller en kommun får region eller en kommun får dock
dock föreskriva att personupp- föreskriva att personuppgifter i
gifter i ett nationellt eller re- ett nationellt eller regionalt kvagionalt kvalitetsregister som förs litetsregister som förs inom
inom landstinget eller kommu- regionen eller kommunen får
nen får bevaras för historiska, bevaras för historiska, statistiska
statistiska eller vetenskapliga eller vetenskapliga ändamål.
ändamål.
Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämt har meddelat föreskrifter enligt 7 § andra stycket, får regeringen eller myndigheten också föreskriva att personuppgifter får bevaras för
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.
9 kap.
3 §282
Patientjournaler som omhänPatientjournaler som omhändertagits enligt 1 § ska förvaras dertagits enligt 1 § ska förvaras
avskilda hos arkivmyndigheten i avskilda hos arkivmyndigheten i
det landsting eller, i fråga om den region eller, i fråga om
kommun som inte tillhör något kommun som inte tillhör någon
landsting, den kommun där jour- region, den kommun där journalerna finns. Inspektionen för nalerna finns. Inspektionen för
vård och omsorg ska i varje be- vård och omsorg ska i varje beslut om omhändertagande ange slut om omhändertagande ange
282
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hos vilken arkivmyndighet jour- hos vilken arkivmyndighet journalerna ska förvaras.
nalerna ska förvaras.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.102 Förslag till
lag om ändring i lagen (2008:552)
om katastrofmedicin som en del av svenska
insatser utomlands
Härigenom föreskrivs att 1–2 och 5–7 §§ samt rubriken närmast
före 7 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska
insatser utomlands ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §283
Vid insatser till stöd för utVid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda landsmyndigheter och nödställda
i en situation då många män- i en situation då många människor med anknytning till niskor med anknytning till
Sverige drabbas av en allvarlig Sverige drabbas av en allvarlig
olycka eller katastrof i utlandet, olycka eller katastrof i utlandet,
får ett landsting bedriva hälso- får en region bedriva hälso- och
och sjukvård utomlands i syfte sjukvård utomlands i syfte att
att minimera de fysiska och psy- minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyck- kiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen (katastrof- an eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).
medicinska insatser).
Med människor med anknytning till Sverige avses
1. svenska medborgare,
2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och
3. i Sverige bosatta utlänningar.
1 a §284
Även vid insatser till stöd för
Även vid insatser till stöd för
andra än de som enligt 1 § har andra än de som enligt 1 § har
anknytning till Sverige får ett anknytning till Sverige får en
landsting, i en situation då många region, i en situation då många
människor drabbas av en allvar- människor drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlan- lig olycka eller katastrof i utlan283
284
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det, bedriva hälso- och sjukvård
utomlands i syfte att minimera
de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen.

2 §285
Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som
anges i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Katastrofmedicinska insatser
Katastrofmedicinska insatser
ska tillhandahållas av de lands- ska tillhandahållas av de regioner
ting som anges i 6 § första styck- som anges i 6 § första stycket.
et. Övriga landsting får tillhanda- Övriga regioner får tillhandahålla sådana insatser.
hålla sådana insatser.
Det som sägs i denna lag om
Det som sägs i denna lag om
landsting ska också gälla en kom- regioner ska också gälla en kommun som inte ingår i ett lands- mun som inte ingår i en region.
ting.
5§
Socialstyrelsen ska, i nära
Socialstyrelsen ska, i nära
samverkan med övriga berörda samverkan med övriga berörda
myndigheter, leda och samordna myndigheter, leda och samordna
de katastrofmedicinska insatser- de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt besluta om na och får i övrigt besluta om
hur landstingens resurser ska an- hur regionernas resurser ska användas vid sådana insatser.
vändas vid sådana insatser.
6§
Beredskap för katastrofmediBeredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag cinska insatser enligt denna lag
ska upprätthållas av landstingen i ska upprätthållas av regionerna i
Stockholms, Västra Götalands, Stockholms, Västra Götalands,
Skåne, Östergötlands, Uppsala Skåne, Östergötlands, Uppsala
och Västerbottens län.
och Västerbottens län.
Övriga landsting får upprättÖvriga regioner får upprätthålla sådan beredskap.
hålla sådan beredskap.
285
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Ersättning till landsting

Författningsförslag

Ersättning till regioner

7§
Ett landsting har rätt till erEn region har rätt till ersättning av staten för kostnader sättning av staten för kostnader
som är direkt hänförliga till som är direkt hänförliga till
katastrofmedicinska insatser som katastrofmedicinska insatser som
landstinget har utfört enligt denna regionen har utfört enligt denna
lag.
lag.
Landsting som avses i 6 §
Regioner som avses i 6 §
första stycket har rätt till ersätt- första stycket har rätt till ersättning av staten för kostnader som ning av staten för kostnader som
är direkt hänförliga till bered- är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma skap som avses i 6 §. Detsamma
gäller övriga landsting efter över- gäller övriga regioner efter överenskommelse med Socialstyrel- enskommelse med Socialstyrelsen om att sådan ersättning ska sen om att sådan ersättning ska
lämnas.
lämnas.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.103 Förslag till
lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 27 och 28 §§ och 5 kap. 1 §
konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
27 §286
Staten, en kommun eller ett
Staten, en kommun eller en
landsting får förbjudas att i en region får förbjudas att i en
säljverksamhet som omfattas av säljverksamhet som omfattas av
1 kap. 5 § första stycket tillämpa 1 kap. 5 § första stycket tillämpa
ett visst förfarande, om detta
ett visst förfarande, om detta
1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för
en effektiv konkurrens på marknaden, eller
2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.
Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara
från allmän synpunkt.
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting får även förbjudas att bedriva får även förbjudas att bedriva en
en viss säljverksamhet i fall som viss säljverksamhet i fall som
avses i första stycket. En sådan avses i första stycket. En sådan
verksamhet får dock inte förbju- verksamhet får dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag. das, om den är förenlig med lag.
Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.
28 §287
Det som sägs i 27 § gäller även
Det som sägs i 27 § gäller även
ett förfarande eller en verksam- ett förfarande eller en verksamhet i en annan juridisk person het i en annan juridisk person
om staten, en kommun eller ett om staten, en kommun eller en
landsting direkt eller indirekt har region direkt eller indirekt har ett
ett dominerande inflytande över dominerande inflytande över den
286
287

Senaste lydelse 2009:1280.
Senaste lydelse 2009:1280.
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den juridiska personen genom
ägarskap, finansiell medverkan,
gällande regler eller på annat sätt.
Det som sägs om staten, en kommun eller ett landsting tillämpas
då på den juridiska personen.

Författningsförslag

juridiska personen genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt. Det
som sägs om staten, en kommun
eller en region tillämpas då på den
juridiska personen.

5 kap.
1§
Om det behövs för att Konkurrensverket ska kunna fullgöra sina
uppgifter enligt denna lag, får verket ålägga
1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat,
2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa
sig för förhör på tid och plats som verket bestämmer, eller
3. en kommun eller ett lands3. en kommun eller en region
ting som driver verksamhet av som driver verksamhet av ekoekonomisk eller kommersiell nomisk eller kommersiell natur
natur att redovisa kostnader och att redovisa kostnader och inintäkter i verksamheten.
täkter i verksamheten.
Ett åläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något
annat inte bestäms.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.104 Förslag till
lag om ändring i lagen (2008:962)
om valfrihetssystem
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 och 7 §§ lagen (2008:962) om
valfrihetssystem ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
5§
Med offentligt styrda organ avses sådana bolag och stiftelser som
tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att
behovet inte är av kommersiell karaktär, och
1. som till största delen finan1. som till största delen finansieras av en kommun, ett landsting sieras av en kommun, en region
eller en upphandlande myndig- eller en upphandlande myndighet,
het,
2. vars verksamhet står under
2. vars verksamhet står under
kontroll av en kommun, ett lands- kontroll av en kommun, en region
ting eller en upphandlande myn- eller en upphandlande myndigdighet, eller
het, eller
3. i vars styrelse eller motsva3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälft- rande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda en av antalet ledamöter är utsedda
av en kommun, ett landsting eller av en kommun, en region eller
en upphandlande myndighet.
en upphandlande myndighet.
7§
Med upphandlande myndighet avses en kommunal myndighet.
Vid tillämpningen av denna lag ska med upphandlande myndigheter likställas
1. beslutande församlingar i
1. beslutande församlingar i
kommuner och landsting,
kommuner och regioner,
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2. offentligt styrda organ som avses i 5 §,
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första
stycket eller församlingar enligt 1, och
4. sammanslutningar av flera organ enligt 2.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.105 Förslag till
lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1–5 §§, 3 kap.
2 och 5 §§, 5 kap. 1, 2, 4–6, 8 och 9 §§ och 6 kap. 1 och 3–4 a §§
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §288
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och melser som ger kommuner och
landsting ökade befogenheter i regioner ökade befogenheter i
förhållande till vad som gäller en- förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen (2017:725).
ligt kommunallagen (2017:725).
2 §289
Det krav på anknytning till
Det krav på anknytning till
kommunens eller landstingets om- kommunens eller regionens område eller dess medlemmar som råde eller dess medlemmar som
avses i 2 kap. 1 § kommunal- avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) gäller inte vid lagen (2017:725) gäller inte vid
tillämpning av följande bestäm- tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:
melser i denna lag:
– 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
– 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
– 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
– 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
– 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
– 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
– 4 kap. 1 § om turism, och
– 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.

288
289
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Vid tillämpningen av 2 kap. 1 §
om bidrag till byggande av väg
och järnväg som staten ansvarar
för, till byggande av järnväg som
ett landsting ansvarar för och till
anläggande av statlig farled krävs
särskilda skäl för undantag från
kravet på anknytning.

Författningsförslag

Vid tillämpningen av 2 kap. 1 §
om bidrag till byggande av väg
och järnväg som staten ansvarar
för, till byggande av järnväg som
en region ansvarar för och till
anläggande av statlig farled krävs
särskilda skäl för undantag från
kravet på anknytning.

2 kap.
1 §290
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
lämna bidrag till byggande av väg lämna bidrag till byggande av väg
och järnväg som staten ansvarar och järnväg som staten ansvarar
för. Bidrag får även lämnas till för. Bidrag får även lämnas till
anläggande av allmän farled som anläggande av allmän farled som
staten ansvarar för. Kommuner staten ansvarar för. Kommuner
får även lämna bidrag till byggan- får även lämna bidrag till byggande av järnväg som ett landsting de av järnväg som en region anansvarar för.
svarar för.
Vad som avses med byggande av väg och järnväg framgår av väglagen (1971:948) respektive lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Med anläggande av farled avses i denna lag att anlägga en ny
farled och att i farled göra fysiska ingrepp som utgör förbättringar
av den ursprungliga anläggningen.
2 §291
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
lämna bidrag till utbildning och lämna bidrag till utbildning och
forskning som bedrivs vid stat- forskning som bedrivs vid statliga universitet och högskolor liga universitet och högskolor
eller av en enskild utbildnings- eller av en enskild utbildningsanordnare med tillstånd att ut- anordnare med tillstånd att utfärda vissa examina.
färda vissa examina.
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
även lämna bidrag till inrättande även lämna bidrag till inrättande
290
291

Senaste lydelse 2017:180.
Senaste lydelse 2014:569.
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och drift av forskningsinfrastruktur vid sådant konsortium
som avses i rådets förordning
(EG) nr 723/2009 av den 25 juni
2009 om gemenskapens rättsliga
ram för ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur
(Eric-konsortium).
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och drift av forskningsinfrastruktur vid sådant konsortium
som avses i rådets förordning
(EG) nr 723/2009 av den 25 juni
2009 om gemenskapens rättsliga
ram för ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur
(Eric-konsortium).

3§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
medfinansiera projekt inom ram- medfinansiera projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och en för EG:s strukturfonder och
program.
program.
4§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
bistå utländska studerande som bistå utländska studerande som
med stöd av svenskt utvecklings- med stöd av svenskt utvecklingsbistånd vistas i kommunen eller bistånd vistas i kommunen eller
landstinget för studier eller annan regionen för studier eller annan
utbildning. Bistånd får ges genom utbildning. Bistånd får ges genom
åtgärder som syftar till att åtgärder som syftar till att
underlätta vistelsen samt till att underlätta vistelsen samt till att
främja välfärden och trivseln för främja välfärden och trivseln för
den studerande.
den studerande.
5§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
lämna ekonomiskt stöd till ung- lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer. Ett sådant domsorganisationer. Ett sådant
stöd får också omfatta politisk stöd får också omfatta politisk
verksamhet.
verksamhet.
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3 kap.
2 §292
Kommuner får ingå avtal med
Kommuner får ingå avtal med
landsting om att utföra sådana regioner om att utföra sådana
transporter som avses i 7 kap. transporter som avses i 7 kap.
6 § hälso- och sjukvårdslagen 6 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30). Kommuner får även (2017:30). Kommuner får även
ingå avtal med landsting om att ingå avtal med regioner om att
utföra hälso- och sjukvård i utföra hälso- och sjukvård i
väntan på sådana transporter.
väntan på sådana transporter.
5§
I aktiebolagets årsredovisning ska intäkterna, kostnaderna och
resultatet av den uppdragsverksamhet som avses i 3 § redovisas särskilt. Av denna särredovisning ska det framgå
1. omsättning och resultat efter finansnetto för uppdragsverksamheten,
2. borgensförbindelser och
2. borgensförbindelser och
övriga ansvarsförbindelser som övriga ansvarsförbindelser som
kommuner eller landsting har in- kommuner eller regioner har ingått för bolaget och för upp- gått för bolaget och för uppdragsverksamheten samt kostna- dragsverksamheten samt kostderna för förbindelserna,
naderna för förbindelserna,
3. kapital som kommuner eller
3. kapital som kommuner eller
landsting tillskjutit uppdragsverk- regioner tillskjutit uppdragsverksamheten, och
samheten, och
4. kapital som sysselsätts i uppdragsverksamheten.
För aktiebolagets årsredovisning i övrigt gäller det som är föreskrivet i årsredovisningslagen (1995:1554).
5 kap.
1§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
tillhandahålla sådan kunskap och tillhandahålla sådan kunskap och
erfarenhet som finns i den kom- erfarenhet som finns i den kommunala verksamheten (kommu- munala verksamheten (kommu292
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nal tjänst) för export (tjänste- nal tjänst) för export (tjänsteexport).
export).
2§
Som ett led i en tjänsteexport
Som ett led i en tjänsteexport
får kommuner och landsting i får kommuner och regioner i
begränsad omfattning exportera begränsad omfattning exportera
varor som utgör ett nödvändigt varor som utgör ett nödvändigt
komplement till eller har ett komplement till eller har ett
naturligt samband med den till- naturligt samband med den tillhandahållna kommunala tjänsten. handahållna kommunala tjänsten.
4§
Kommuner och landsting får
Kommuner och regioner får
lämna bistånd i form av utrust- lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller ning, rådgivning, utbildning eller
på annat sätt till ett land som får på annat sätt till ett land som får
svenskt statligt bistånd. Bistånd svenskt statligt bistånd. Bistånd
i form av ekonomiskt stöd får i form av ekonomiskt stöd får
lämnas endast för att genomföra lämnas endast för att genomföra
utbildning och rådgivning.
utbildning och rådgivning.
5§
Bistånd till ett land som inte
Bistånd till ett land som inte
får svenskt statligt bistånd får får svenskt statligt bistånd får
lämnas av kommuner och lands- lämnas av kommuner och regionting i form av utrustning som er i form av utrustning som komkommunerna och landstingen inte munerna och regionerna inte
längre behöver för sin verksam- längre behöver för sin verksamhet.
het.
Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan
utrustning än som avses i första stycket, rådgivning, utbildning
eller på annat sätt lämnas till ett land som inte får svenskt statligt
bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för
att genomföra utbildning och rådgivning.
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6§
Kommuner och landsting som
Kommuner och regioner som
lämnar bistånd i form av utrust- lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig omfattning an- ning får i skälig omfattning använda medel för att transportera vända medel för att transportera
och ställa i ordning utrustningen och ställa i ordning utrustningen
så att den kan tas i bruk.
så att den kan tas i bruk.
8§
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
förvissa sig om att bistånd som förvissa sig om att bistånd som
lämnas kommer till avsedd an- lämnas kommer till avsedd användning. Detta gäller dock inte vändning. Detta gäller dock inte
om biståndet avser utrustning om biståndet avser utrustning
som kommunerna och lands- som kommunerna och regionertingen inte längre behöver för na inte längre behöver för sin
sin verksamhet.
verksamhet.
9§
Kommuner och landsting som
Kommuner och regioner som
lämnar bistånd till ett land som lämnar bistånd till ett land som
får svenskt statligt bistånd ska får svenskt statligt bistånd ska
anmäla åtgärden och omfatt- anmäla åtgärden och omfattningen på biståndet till Styrelsen ningen på biståndet till Styrelsen
för internationellt utvecklings- för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan ska samarbete (Sida). Anmälan ska
dock inte göras om biståndet dock inte göras om biståndet
avser utrustning som kommunen avser utrustning som kommunen
eller landstinget inte längre be- eller regionen inte längre behöver för sin verksamhet.
höver för sin verksamhet.
6 kap.
1§
Om det i kommuner eller
Om det i kommuner eller
landsting ska tas ut skatt enligt regioner ska tas ut skatt enligt
lagen (2004:629) om trängsel- lagen (2004:629) om trängselskatt, får kommuner eller lands- skatt, får kommuner eller regionting träffa avtal med staten om er träffa avtal med staten om att
att biträda med
biträda med
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1. information om systemet med trängselskatt, och
2. förvaltning och upphandling med anledning av trängselskatten.
Kommunerna eller landstingKommunerna eller regioneren får dock inte med stöd av na får dock inte med stöd av
första stycket utföra uppgifter första stycket utföra uppgifter
som innebär myndighetsutöv- som innebär myndighetsutövning.
ning.
3§
En kommun som tillhör en sammanslutning av kommuner med
uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen såsom arbetsgivare,
får uppdra åt sammanslutningen att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt enhetligt reglera anställningsvillkoren för sådana arbetstagare i kommunens tjänst, vars
villkor inte ska fastställas av någon statlig myndighet.
Kommunen får bestämma att uppdrag enligt första stycket får
lämnas av en nämnd som handlägger frågor om anställningsvillkor
för arbetstagare i kommunens tjänst.
Med kommun jämställs i
Med kommun jämställs i
denna paragraf landsting och denna paragraf region och annan
annan kommunal förvaltnings- kommunal förvaltningsenhet.
enhet.
4 §293
En nämnd i en kommun, i ett
En nämnd i en kommun, i en
landsting eller i ett kommunal- region eller i ett kommunalförbund får efter överenskom- förbund får efter överenskommelse med en inköpscentral upp- melse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköpscentralen dra åt anställda i inköpscentralen
att i en upphandling besluta på att i en upphandling besluta på
nämndens vägnar. Detta gäller nämndens vägnar. Detta gäller
när nämnden anskaffar varor, när nämnden anskaffar varor,
tjänster eller byggentreprenader tjänster eller byggentreprenader
genom en inköpscentral enligt genom en inköpscentral enligt
7 kap. 12 § lagen (2016:1145) om 7 kap. 12 § lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling eller 7 kap. offentlig upphandling eller 7 kap.
7 § lagen (2016:1146) om upp- 7 § lagen (2016:1146) om upp293
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handling inom försörjningssek- handling inom försörjningssektorerna.
torerna.
Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i
6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725).
4 a §294
En nämnd i en kommun, i ett
En nämnd i en kommun, i en
landsting eller i ett kommunal- region eller i ett kommunalförbund får efter överenskom- förbund får efter överenskommelse med den myndighet som melse med den myndighet som
avses i 1 § andra stycket 2 lagen avses i 1 § andra stycket 2 lagen
(2013:311) om valfrihetssystem i (2013:311) om valfrihetssystem i
fråga om tjänster för elektronisk fråga om tjänster för elektronisk
identifiering uppdra åt myndig- identifiering uppdra åt myndigheten att besluta på nämndens heten att besluta på nämndens
vägnar i ärenden enligt den lagen. vägnar i ärenden enligt den lagen.
Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses
i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.106 Förslag till
lag om ändring i lagen (2009:128)
om yrkeshögskolan
Härigenom föreskrivs att 4 och 19 §§ lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §295
Utbildning inom yrkeshögUtbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga skolan får anordnas av statliga
universitet och högskolor, andra universitet och högskolor, andra
statliga myndigheter, kommuner, statliga myndigheter, kommuner,
landsting och enskilda fysiska regioner och enskilda fysiska eller
eller juridiska personer. Utbild- juridiska personer. Utbildningsningsanordnaren får anordna ut- anordnaren får anordna utbildbildningen i samverkan med ningen i samverkan med andra.
andra.
19 §
En studerande får tills vidare
En studerande får tills vidare
avskiljas från en utbildning som avskiljas från en utbildning som
anordnas av staten, en kommun anordnas av staten, en kommun
eller ett landsting om han eller hon eller en region om han eller hon
1. lider av psykisk störning,
2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller
3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.
Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till
följd av något sådant förhållande som avses i första stycket, bedöms
finnas en påtaglig risk att den studerande kan komma att skada
någon annan person eller värdefull egendom under utbildningen.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om avskiljande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.107 Förslag till
lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 §, 15 kap. 3 §, 19 kap. 3 §, 21 kap.
6 §, 25 kap. 11 §, 27 kap. 1 §, 30 kap. 25 §, 31 kap. 3 §, 37 kap. 5 §,
38 kap. 7 § och 44 kap. 5 § samt rubriken närmast 31 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3§
Vad som föreskrivs i tryckVad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att frihetsförordningen om rätt att
ta del av allmänna handlingar ta del av allmänna handlingar
hos myndigheter ska i tillämp- hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar liga delar gälla också handlingar
hos aktiebolag, handelsbolag, eko- hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftel- nomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller lands- ser där kommuner eller regioner
ting utövar ett rättsligt bestäm- utövar ett rättsligt bestämmande
mande inflytande. Sådana bolag, inflytande. Sådana bolag, förenföreningar och stiftelser ska vid ingar och stiftelser ska vid tillämptillämpningen av denna lag jäm- ningen av denna lag jämställas
ställas med myndigheter.
med myndigheter.
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
anses utöva ett rättsligt bestäm- anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om de ensamma mande inflytande om de ensamma
eller tillsammans
eller tillsammans
1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen
eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget
eller föreningen,
2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i
styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse,
eller
3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.
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Vid tillämpningen av andra
stycket 1–3 ska inflytande som
utövas av en juridisk person över
vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på det sätt som
anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller
landstinget.
Första stycket gäller också för
handlingar som efter medgivande
av en kommun eller ett landsting
för viss bestämd tid förvaras hos
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser
där kommuner eller landsting tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.
Vad som föreskrivs om kommuner och landsting i första–
tredje styckena tillämpas också
på kommunalförbund.

SOU 2018:10

Vid tillämpningen av andra
stycket 1–3 ska inflytande som
utövas av en juridisk person över
vilken en kommun eller en region bestämmer på det sätt som
anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller regionen.
Första stycket gäller också för
handlingar som efter medgivande
av en kommun eller en region
för viss bestämd tid förvaras hos
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser
där kommuner eller regioner tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.
Vad som föreskrivs om kommuner och regioner i första–
tredje styckena tillämpas också
på kommunalförbund.

15 kap.
3 §296
Sekretessen enligt 1, 1 a och
Sekretessen enligt 1, 1 a och
2 §§ hindrar inte att uppgifter 2 §§ hindrar inte att uppgifter
som avses i 37 kap. 4 § lämnas som avses i 37 kap. 4 § lämnas
till den nationella upplysnings- till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i byrån enligt vad som föreskrivs i
6 kap. 1 § lagen (2006:544) om 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgär- kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära der inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd händelser i fredstid och höjd
beredskap och förordningen beredskap och förordningen
(1996:1475) om skyldighet att (1996:1475) om skyldighet att
lämna upplysningar m.m. om lämna upplysningar m.m. om
296
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krigsfångar och andra skyddade krigsfångar och andra skyddade
personer.
personer.
19 kap.
3 §297
Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst
eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada
om uppgiften röjs. Begreppet tjänst omfattar inte arbete som för en
myndighets behov utförs av dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett arbete som en myndighet
i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda erbjuder sig att
utföra.
Om ett ärende enligt första
Om ett ärende enligt första
stycket rör upphandling, får upp- stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör gift som rör anbud eller som rör
motsvarande erbjudande inom motsvarande erbjudande inom
en kommun, ett landsting eller en kommun, en region eller en
en myndighet eller mellan stat- myndighet eller mellan statliga
liga myndigheter inte i något fall myndigheter inte i något fall
lämnas till någon annan än den lämnas till någon annan än den
som har lämnat anbudet eller er- som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller bjudandet förrän alla anbud eller
erbjudanden offentliggörs eller erbjudanden offentliggörs eller
beslut om leverantör och anbud beslut om leverantör och anbud
fattats eller ärendet dessförinnan fattats eller ärendet dessförinnan
har slutförts. Under en elektro- har slutförts. Under en elektronisk auktion får dock lämnas nisk auktion får dock lämnas
sådana uppgifter som avses i sådana uppgifter som avses i
8 kap. 25 § lagen (2016:1145) om 8 kap. 25 § lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling, 8 kap. 25 § offentlig upphandling, 8 kap. 25 §
lagen (2016:1146) om upphand- lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ling inom försörjningssektorerna
eller 6 kap. 11 § lagen (2011:1029) eller 6 kap. 11 § lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet.
säkerhetsområdet.
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Om ett ärende enligt första
Om ett ärende enligt första
stycket rör försäljning av lös stycket rör försäljning av lös
egendom för det allmännas räk- egendom för det allmännas räkning, får uppgift som rör anbud ning, får uppgift som rör anbud
eller som rör motsvarande erbju- eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett dande inom en kommun, en
landsting eller en myndighet eller region eller en myndighet eller
mellan statliga myndigheter inte mellan statliga myndigheter inte
i något fall lämnas till någon i något fall lämnas till någon
annan än den som har lämnat an- annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla budet eller erbjudandet förrän alla
anbud eller erbjudanden offent- anbud eller erbjudanden offentliggörs eller avtal har slutits eller liggörs eller avtal har slutits eller
ärendet annars har slutförts.
ärendet annars har slutförts.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Beträffande en handling som anger villkoren i ett slutet avtal gäller
sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk och i kommunal affärsverksamhet fem år,
har gått från det att avtalet slöts.
21 kap.
6§
Sekretessen enligt 5 § hindrar
Sekretessen enligt 5 § hindrar
inte att uppgifter som avses i inte att uppgifter som avses i
37 kap. 4 § lämnas till den natio- 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad nella upplysningsbyrån enligt
som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen vad som föreskrivs i 6 kap. 1 §
(2006:544) om kommuners och lagen (2006:544) om kommuners
landstings åtgärder inför och vid och regioners åtgärder inför och
extraordinära händelser i freds- vid extraordinära händelser i
tid och höjd beredskap och för- fredstid och höjd beredskap och
ordningen (1996:1475) om skyl- förordningen (1996:1475) om
dighet att lämna upplysningar skyldighet att lämna upplysm.m. om krigsfångar och andra ningar m.m. om krigsfångar och
skyddade personer.
andra skyddade personer.
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25 kap.
11 §298
Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas
1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i
en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,
2. från en myndighet som be2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § driver verksamhet som avses i 1 §
i ett landsting till en annan sådan i en region till en annan sådan
myndighet i samma region,
myndighet i samma landsting,
3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 §
eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355),
4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
5. från en myndighet som be5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i driver verksamhet som avses i
1 § inom en kommun eller ett 1 § inom en kommun eller en
landsting till annan sådan myn- region till annan sådan myndigdighet för forskning eller fram- het för forskning eller framställställning av statistik eller för ning av statistik eller för admiadministration på verksamhets- nistration på verksamhetsområområdet, om det inte kan antas det, om det inte kan antas att
att den enskilde eller någon när- den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider stående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs, eller
men om uppgiften röjs, eller
6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i
– lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,
– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– smittskyddslagen (2004:168),
– 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,
– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med
stöd av den lagen, eller
298
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– 2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
27 kap.
1 §299
Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt
eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som
avser fastighetstaxering för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden.
Sekretess gäller vidare
1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet för uppgift om en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen,
2. hos kommun eller lands2. hos kommun eller region
ting för uppgift om en enskilds för uppgift om en enskilds perpersonliga eller ekonomiska för- sonliga eller ekonomiska förhållhållanden som Skatterättsnämn- anden som Skatterättsnämnden
den har lämnat i ett ärende om har lämnat i ett ärende om förförhandsbesked i en skatte- eller handsbesked i en skatte- eller
taxeringsfråga, och
taxeringsfråga, och
3. hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett ärende
om särskild sjukförsäkringsavgift.
Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt
skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt
jämställs arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift,
avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
skattetillägg, återkallelseavgift och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.
Med verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande inkomst.
Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4
eller 6 §.
För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller dock sekretessen i högst sjuttio år.
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30 kap.
25 §
Får ett landsting eller en komFår en region eller en kommun som inte ingår i ett lands- mun som inte ingår i en region i
ting i samband med sådana över- samband med sådana överläggläggningar som avses i 9 och ningar som avses i 9 och 13 §§
13 §§ lagen (2002:160) om läke- lagen (2002:160) om läkemedelsmedelsförmåner m.m. en uppgift förmåner m.m. en uppgift från
från Tandvårds- och läkemedels- Tandvårds- och läkemedelsförförmånsverket som är sekretess- månsverket som är sekretessreglerad enligt 23 § första styck- reglerad enligt 23 § första stycket 1, blir sekretessbestämmelsen et 1, blir sekretessbestämmelsen
tillämplig på uppgiften även hos tillämplig på uppgiften även hos
landstinget eller kommunen. Detta regionen eller kommunen. Detta
gäller dock inte om det finns en gäller dock inte om det finns en
primär sekretessbestämmelse till primär sekretessbestämmelse till
skydd för samma intresse som skydd för samma intresse som
är tillämplig på uppgiften hos är tillämplig på uppgiften hos
den mottagande myndigheten.
den mottagande myndigheten.
31 kap.
Affärsverksamhet hos kommunala
Kommunala bolag, stiftelser
eller landstingskommunala företag och föreningar
3 §300
Sekretess gäller i affärsverkSekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett kredit- samhet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett värde- marknadsföretag eller ett värdepappersbolag som samverkande pappersbolag som samverkande
kommuner eller landsting utövar kommuner eller regioner utövar
ett rättsligt bestämmande inflyt- ett rättsligt bestämmande inflytande över för uppgift om en ande över för uppgift om en
enskilds ekonomiska eller per- enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden, om det inte sonliga förhållanden, om det inte
står klart att uppgiften kan läm- står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde lider nas ut utan att den enskilde lider
skada eller men. I ett ärende en- skada eller men. I ett ärende en300
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ligt lagen (2016:1145) om offent- ligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) lig upphandling, lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörj- om upphandling inom försörjningssektorerna,
lagen ningssektorerna,
lagen
(2016:1147) om upphandling av (2016:1147) om upphandling av
koncessioner
eller
lagen koncessioner
eller
lagen
(2011:1029) om upphandling på (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet försvars- och säkerhetsområdet
gäller dock sekretess för sådana gäller dock sekretess för sådana
uppgifter endast om det kan an- uppgifter endast om det kan antas att den enskilde lider skada tas att den enskilde lider skada
eller men om uppgiften röjs.
eller men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
37 kap.
5§
Sekretess enligt 4 § hindrar
Sekretess enligt 4 § hindrar
inte att uppgifter som avses i den inte att uppgifter som avses i den
paragrafen lämnas till den natio- paragrafen lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt nella upplysningsbyrån enligt
vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § vad som föreskrivs i 6 kap. 1 §
lagen (2006:544) om kommuners lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap och fredstid och höjd beredskap och
förordningen (1996:1475) om förordningen (1996:1475) om
skyldighet att lämna upplys- skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och ningar m.m. om krigsfångar och
andra skyddade personer.
andra skyddade personer.
38 kap.
7§
Sekretess gäller hos kommuSekretess gäller hos kommuner och landsting i verksamhet ner och regioner i verksamhet
som avser beredskap för extra- som avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid och ordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap enligt lagen höjd beredskap enligt lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
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extraordinära händelser i freds- extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller pla- tid och höjd beredskap eller planering enligt förfogandelagen nering enligt förfogandelagen
(1978:262)
(1978:262)
1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde
lider skada om uppgiften röjs, och
2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller
liknande förbindelse med den som är föremål för verksamheten.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
44 kap.
5 §301
Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av
1. förordnande med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör m.m.
hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet,
2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544)
2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordi- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och nära händelser i fredstid och
höjd beredskap,
höjd beredskap,
3. 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och 4. 5 kap.
15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.108 Förslag till
lag om ändring i lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk
Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §
Om det finns särskilda skäl får
Om det finns särskilda skäl får
regeringen meddela föreskrifter regeringen meddela föreskrifter
om att en viss myndighet som om att en viss myndighet som
lyder under regeringen ska un- lyder under regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. dantas från tillämpningen av 8 §.
Motsvarande gäller efter reger- Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för lands- ingens bemyndigande för region
ting och kommun i fråga om och kommun i fråga om kommunala myndigheter.
kommunala myndigheter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.109 Förslag till
lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster
på den inre marknaden
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2009:1079) om tjänster på
den inre marknaden ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Denna lag tillämpas i fråga om tjänster, dock inte
1. finansiella tjänster,
2. elektroniska kommunikationstjänster och tillhandahållande av
kommunikationsnät,
3. tjänster på transportområdet,
4. tjänster som tillhandahålls av bemanningsföretag,
5. tjänster som är förbehållna reglerade yrken inom hälso- och
sjukvården samt läkemedelstjänster utförda av yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvården och som utförs för att bedöma, bibehålla
eller återställa patienters hälsotillstånd,
6. audiovisuella tjänster och ljudradiosändningar,
7. tillhandahållande av hasardspel där penningvärden satsas,
8. tjänster som är förenade med offentlig maktutövning,
9. sociala tjänster som rör sub9. sociala tjänster som rör subventionerat boende, barnomsorg ventionerat boende, barnomsorg
och stöd till permanent eller och stöd till permanent eller
tillfälligt behövande familjer och tillfälligt behövande familjer och
enskilda, och som tillhandahålls enskilda, och som tillhandahålls
av eller utförs på uppdrag av stat, av eller utförs på uppdrag av stat,
kommun eller landsting, eller av kommun eller region, eller av välvälgörenhetsorganisationer erkän- görenhetsorganisationer erkända
da av stat, kommun eller lands- av stat, kommun eller region, och
ting, och
10. privata säkerhetstjänster.
Lagen tillämpas inte på skatteområdet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.110 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:294) om
säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden
i kommuner och landsting
Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om säkerhetskontroll
vid offentliga sammanträden
i kommuner och landsting

Lag om säkerhetskontroll
vid offentliga sammanträden
i kommuner och regioner

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.111 Förslag till
lag om ändring i skyddslagen (2010:305)
Härigenom föreskrivs att 4 § skyddslagen (2010:305) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Följande byggnader, andra anläggningar och områden kan beslutas
vara skyddsobjekt
1. statschefens och tronföljarens residens och bostäder samt statsministerns bostäder,
2. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har
äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av riksdagen
eller riksdagsförvaltningen,
3. byggnader och andra anlägg3. byggnader och andra anläggningar som staten, en kommun ningar som staten, en kommun
eller ett landsting har äganderätt eller en region har äganderätt
eller nyttjanderätt till och som eller nyttjanderätt till och som
används eller är avsedda för att används eller är avsedda för att
leda eller styra statlig eller kom- leda eller styra statlig eller kommunal verksamhet,
munal verksamhet,
4. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller
är avsedda för ledning av räddningstjänsten eller totalförsvarets
civila delar i övrigt eller för fredstida krishantering, energiförsörjning,
vattenförsörjning, elektroniska kommunikationer, transporter eller
försvarsindustriella ändamål, och
5. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller
är avsedda för verksamhet som innefattar upprätthållande av allmän
ordning och säkerhet, verksamhet inom kriminalvården eller Sveriges
försörjning med sedlar och mynt.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.112 Förslag till
lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § och 7 kap. 3 § luftfartslagen
(2010:500) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
2§
Ett luftfartyg får registreras i Sverige bara om det helt ägs av
1. svenska staten,
2. svensk kommun eller svenskt
2. svensk kommun eller svensk
landsting,
region
3. medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU-land) eller
dödsboet efter en sådan person,
4. bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som har svensk nationalitet eller har sitt säte i ett EU-land, eller
5. europeiska ekonomiska intressegrupperingar som har sitt säte
i Sverige.
Även om förutsättningar enligt första stycket inte föreligger får
ett luftfartyg registreras i Sverige, om det brukas av någon som avses i första stycket och denne har ett drifttillstånd som är utfärdat i
Sverige.
Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att ett luftfartyg
får registreras i Sverige även om förutsättningar enligt första eller
andra stycket inte föreligger. Ett sådant beslut får fattas bara om luftfartyget i regel används med utgångspunkt i Sverige.
7 kap.
3§
Ett drifttillstånd får ges endast till
1. svenska staten,
2. svenska kommuner eller
2. svenska kommuner eller
landsting,
regioner,
3. medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU-land) som
har sitt hemvist i Sverige eller till dödsbo efter en sådan person,
4. svenska handelsbolag som endast har bolagsmän som är medborgare i ett EU-land,
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5. svenska föreningar, samfund eller stiftelser, som i styrelsen endast
har ledamöter som är medborgare i ett EU-land,
6. svenska aktiebolag, om majoriteten av kapitalvärdet och röstvärdet ägs av medborgare i ett EU-land eller av någon som kan få
tillstånd enligt denna paragraf,
7. europeiska ekonomiska intressegrupperingar som har sitt säte
i Sverige.
Om ägaren till ett aktiebolag som ansöker om tillstånd enligt denna
paragraf är ett annat aktiebolag, ska det som sägs i första stycket 6
också gälla det bolaget.
Ett tillstånd förfaller, om kraven i första och andra styckena inte
längre är uppfyllda och rättelse inte sker inom den tid som bestäms
av den myndighet som har meddelat tillståndet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får,
om det finns särskilda skäl, i ett enskilt fall besluta om undantag från
denna paragraf.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.113 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:566)
om vidareutnyttjande av handlingar
från den offentliga förvaltningen
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §302
Lagen gäller för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av statliga och kommunala myndigheter.
Lagen gäller också för vidareLagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar utnyttjande av sådana handlingar
som tillhandahålls av de organ som tillhandahålls av de organ
som anges i bilagan till offent- som anges i bilagan till offentoch
sekretesslagen
lighetsoch
sekretesslagen lighets(2009:400), om handlingarna hör (2009:400), om handlingarna hör
till den verksamhet som anges till den verksamhet som anges
där, samt sådana handlingar som där, samt sådana handlingar som
tillhandahålls av aktiebolag, han- tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska förening- delsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner ar och stiftelser där kommuner
eller landsting utövar ett rättsligt eller regioner utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande. Dessa bestämmande inflytande. Dessa
organ ska vid tillämpningen av organ ska vid tillämpningen av
denna lag jämställas med myn- denna lag jämställas med myndigheter.
digheter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.114 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län
dels att 4 §303 ska upphöra att gälla,
dels att 3 och 5–10 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §304
Denna lag gäller för Uppsala
Denna lag gäller för Region
läns landsting, Östergötlands läns Uppsala län, Region Östergötlands
landsting, Jönköpings läns lands- län, Region Jönköpings län, Region
ting, Kronobergs läns landsting, Kronobergs län, Region Skåne län,
Skåne läns landsting, Hallands Region Hallands län, Region
läns landsting, Västra Götalands Västra Götalands län, Region
läns landsting, Örebro läns lands- Örebro län, Region Västmanlands
ting, Västmanlands läns landsting, län, Region Gävleborgs län, Region
Gävleborgs läns landsting, Väster- Västernorrlands län, Region Jämtnorrlands läns landsting, Jämtlands lands län och Region Norrbottens
läns landsting och Norrbottens läns län. Lagen gäller också, med
landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands
undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en
kommun. Det som sägs om ett region i 5–10 §§ gäller i sådant
landsting i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.
fall kommunen.
5 §305
De landsting som avses i denna
De regioner som avses i denna
lag ska
lag ska
1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,

Senaste lydelse 2016:945.
Senaste lydelse 2016:945.
305
Senaste lydelse 2017:758.
303
304
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2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa
resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
6§
De regioner som avses i denna
De landsting som avses i denna
lag får utföra uppgifter inom ra- lag får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondspro- men för EU:s strukturfondsprogram.
gram.
7§
De landsting som avses i denna
De regioner som avses i denna
lag ska upprätta och fastställa lag ska upprätta och fastställa
länsplaner för regional transport- länsplaner för regional transportinfrastruktur.
infrastruktur.
8§
De landsting som avses i denna
De regioner som avses i denna
lag ska samverka med
lag ska samverka med
1. länets kommuner, och
2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
9§
De landsting som avses i denna
De regioner som avses i denna
lag ska samråda med företrädare lag ska samråda med företrädare
för berörda organisationer och för berörda organisationer och
näringslivet i länet.
näringslivet i länet.
10 §
Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta
den strategi som fastställts för länets utveckling.
Länsstyrelsen och övriga statLänsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina liga myndigheter ska inom sina
verksamhetsområden lämna de verksamhetsområden lämna de
landsting som avses i denna lag regioner som avses i denna lag
det biträde som de behöver för det biträde som de behöver för
regionalt tillväxtarbete och regio- regionalt tillväxtarbete och regio-
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nal transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera de landsting som avses i
denna lag om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.
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nal transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera de regioner som avses i
denna lag om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.115 Förslag till
lag om ändring i patientsäkerhetslagen
(2010:659)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
3§
Med vårdgivare avses i denna
Med vårdgivare avses i denna
lag statlig myndighet, landsting lag statlig myndighet, region och
och kommun i fråga om sådan kommun i fråga om sådan hälsohälso- och sjukvård som myn- och sjukvård som myndigheten,
digheten, landstinget eller kom- regionen eller kommunen har anmunen har ansvar för samt annan svar för samt annan juridisk perjuridisk person eller enskild när- son eller enskild näringsidkare
ingsidkare som bedriver hälso- som bedriver hälso- och sjukvård.
och sjukvård.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.116 Förslag till
lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Härigenom föreskrivs att 13 kap. 4 § och 18 kap. 5 § radio- och
tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 kap.
4§
Tillstånd att sända analog kommersiell radio får endast ges till
en fysisk eller juridisk person som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden.
Staten, landsting eller komStaten, regioner eller kommuner får inte inneha tillstånd att muner får inte inneha tillstånd att
sända analog kommersiell radio, sända analog kommersiell radio,
vare sig direkt eller indirekt vare sig direkt eller indirekt
genom
genom
1. ett företag i vilket ett eller flera sådana subjekt har en del som
för dem gemensamt motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier
eller andelar eller genom avtal har ett bestämmande inflytande, eller
2. ett företag som enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554)
är ett dotterföretag till ett företag som avses i 1.
Lydelse enligt lagrådsremissen
En omreglerad spelmarknad

Föreslagen lydelse

18 kap.
5§
Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om
1. tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex
månader efter tillståndets början,
2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i
obetydlig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra
veckor,
3. tillståndshavaren väsentligt brutit mot någon av 14 kap. 2 § samt
15 kap. 1–4, 8–9 a och 10 §§, eller
4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.
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Förfogar en fysisk eller juridisk person, utan tillåtelse från Myndigheten för press, radio och tv, över mer än ett tillstånd för analog
kommersiell radio i ett sändningsområde, och finns det skäl att anta
att förfogandet kan inverka menligt på konkurrensen, får det eller
de tillstånd återkallas som har lämnats efter det första tillståndet.
Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse
trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända
analog kommersiell radio i samma sändningsområde, och finns det
skäl att anta att överlåtelsen kan inverka menligt på konkurrensen,
får tillståndet återkallas endast om beslutet om överlåtelsen grundats
på felaktiga eller ofullständiga uppgifter från tillståndshavaren. Återkallelsen ska då avse det eller de tillstånd som överlåtits.
Om staten, landsting eller
Om staten, regioner eller
kommuner innehar ett tillstånd kommuner innehar ett tillstånd
att sända kommersiell radio på att sända kommersiell radio på
det sätt som anges i 13 kap. 4 § det sätt som anges i 13 kap. 4 §
andra stycket ska Myndigheten andra stycket ska Myndigheten
för press, radio och tv återkalla för press, radio och tv återkalla
det tillståndet.
det tillståndet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.117 Förslag till
lag om ändring i skollagen (2010:800)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 6 §§, 4 kap. 15 §, 15 kap. 14,
30, 31, 39 och 40 §§, 16 kap. 48–50 §§, 17 kap. 17–19 och 21, 21 a, 23
och 26 a §§, 18 kap. 13, 27, 29 och 30 §§, 19 kap. 40–43 och 44 a §§,
20 kap. 18, 19 d och 22 §§, 21 kap. 15 §, 23 kap. 1, 5, 6, 8 och 9 §§,
26 kap. 17 §, 28 kap. 5 och 12 §§ och 29 kap. 1, 6, 10 och 26 §§ och
rubrikerna närmast före 2 kap. 3 §, 15 kap. 31 §, 17 kap. 18 §, 18 kap.
29 §, 28 kap. 5 och 12 §§ och 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Landsting

Föreslagen lydelse
2 kap.
Regioner

3 §306
Ett landsting får vara huvudEn region får vara huvudman
man för gymnasieskola, gymnasie- för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbild- särskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för ning och särskild utbildning för
vuxna i den utsträckning som vuxna i den utsträckning som
anges i denna lag.
anges i denna lag.
I ett landsting som är huvudI en region som är huvudman
man för sådana skolformer som för sådana skolformer som anges
anges i första stycket ska det i första stycket ska det finnas en
finnas en eller flera nämnder som eller flera nämnder som ska fullska fullgöra landstingets uppgif- göra regionens uppgifter enligt
ter enligt denna lag.
denna lag.
För en sådan nämnd som avses i andra stycket gäller det som är
föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).
6§
För att ett bolag eller en förFör att ett bolag eller en förening, där en kommun eller ett ening, där en kommun eller en
landsting äger aktier eller andelar region äger aktier eller andelar
306
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eller på annat sätt har ett rätts- eller på annat sätt har ett rättsligt inflytande över verksam- ligt inflytande över verksamhetheten, ska godkännas som hu- en, ska godkännas som huvudvudman enligt 5 § gäller utöver man enligt 5 § gäller utöver vad
vad som föreskrivs där att
som föreskrivs där att
1. bestämmanderätten inte till1. bestämmanderätten inte tillkommer enbart en eller flera kommer enbart en eller flera
kommuner eller landsting eller kommuner eller regioner eller
juridiska personer där en kom- juridiska personer där en kommun eller ett landsting genom mun eller en region genom äganägande eller på annat sätt har ett de eller på annat sätt har ett
rättsligt bestämmande inflytande, rättsligt bestämmande inflytande,
2. samverkan mellan en kom2. samverkan mellan en kommun eller ett landsting och en mun eller en region och en
enskild är nödvändig för att verk- enskild är nödvändig för att verksamheten ska komma till stånd, samheten ska komma till stånd,
och
och
3. det finns särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll
eller utformning.
4 kap.
15 §307
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting får inrätta lokala styrelser får inrätta lokala styrelser inom
inom den del av skolväsendet den del av skolväsendet som
som kommunen eller landstinget kommunen eller regionen är
är huvudman för enligt bestäm- huvudman för enligt bestämmelmelserna om självförvaltnings- serna om självförvaltningsorgan
organ i 8 kap. 4–8 §§ kom- i 8 kap. 4–8 §§ kommunallagen
munallagen (2017:725) om inte (2017:725) om inte annat följer
annat följer av denna lag.
av denna lag.
15 kap.
14 §308
Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.
307
308

Senaste lydelse 2017:759.
Senaste lydelse 2012:109.
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Antagningsorganisationen får
Antagningsorganisationen får
vara gemensam för gymnasieskola vara gemensam för gymnasieskola
anordnad av kommuner, landsting anordnad av kommuner, regioner
och enskilda huvudmän.
och enskilda huvudmän.
30 §
Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.
Kommunen kan erbjuda utKommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar bildning som den själv anordnar
eller utbildning som anordnas av eller utbildning som anordnas av
en annan kommun eller ett lands- en annan kommun eller en region
ting enligt samverkansavtal med enligt samverkansavtal med komkommunen eller landstinget. munen eller regionen. Kommuner
Kommuner som har ingått ett som har ingått ett samverkanssamverkansavtal bildar ett sam- avtal bildar ett samverkansområde
verkansområde för utbildningen. för utbildningen.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska
så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
Utbildning anordnad
av landsting

Utbildning anordnad av regioner

31 §309
Ett landsting får anordna utEn region får anordna utbildbildningar på sådana nationella ningar på sådana nationella proprogram som avser naturbruk gram som avser naturbruk och
och omvårdnad.
omvårdnad.
Efter överenskommelse med
Efter överenskommelse med
en kommun får landstinget anord- en kommun får regionen anordna utbildning även på andra natio- na utbildning även på andra nationella program.
nella program.
Av 17 kap. 17 och 18 §§ följer
Av 17 kap. 17 och 18 §§ följer
vilken utbildning på introduk- vilken utbildning på introduktionsprogram som får anordnas tionsprogram som får anordnas
av en region.
av ett landsting.
309

Senaste lydelse 2014:530.
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Av 17 a kap. 2 § följer att en
region som anordnar utbildning
på teknikprogrammet också får
anordna vidareutbildning i form
av ett fjärde tekniskt år.

39 §
Avgifter får inte tas ut för
Avgifter får inte tas ut för
insatser för omvårdnad i boen- insatser för omvårdnad i boendet eller habilitering som till- det eller habilitering som tillhandahålls av staten, en kom- handahålls av staten, en kommun eller ett landsting i anslut- mun eller en region i anslutning
ning till en gymnasieskola med till en gymnasieskola med RhRh-anpassad utbildning.
anpassad utbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för kost och logi.
40 §
Hemkommunen ska betala erHemkommunen ska betala ersättning för kostnader för boende sättning för kostnader för boende
och omvårdnad i boendet för och omvårdnad i boendet för
elever på Rh-anpassad utbildning. elever på Rh-anpassad utbildning.
Hemlandstinget eller, i förekom- Hemregionen eller, i förekommande fall hemkommunen, ska mande fall hemkommunen, ska
betala ersättning för kostnader för betala ersättning för kostnader för
habilitering. Ersättningarna ska habilitering. Ersättningarna ska
betalas till den huvudman som betalas till den huvudman som
enligt avtal med staten svarar för enligt avtal med staten svarar för
verksamheten.
verksamheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om ersättningar enligt första stycket.
16 kap.
48 §
Innan en kommun eller ett
Innan en kommun eller en
landsting tar emot en sökande som region tar emot en sökande som
inte är hemmahörande i kom- inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet munen eller samverkansområdet
för utbildningen ska yttrande in- för utbildningen ska yttrande in-
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hämtas från den sökandes hemkommun. Yttrande behöver dock
inte inhämtas, om det med hänsyn till tidigare avgivet yttrande
eller av andra skäl är onödigt.
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hämtas från den sökandes hemkommun. Yttrande behöver dock
inte inhämtas, om det med hänsyn till tidigare avgivet yttrande
eller av andra skäl är onödigt.

49 §310
En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen
på det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen, om
den nya hemkommunen erbjuder sådan utbildning.
Erbjuder den nya hemkomErbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbild- munen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter ningen, har eleven rätt att efter
eget val fullfölja sin utbildning i eget val fullfölja sin utbildning i
en annan kommun eller ett lands- en annan kommun eller en region
ting som anordnar utbildningen. som anordnar utbildningen.
En elev som med anledning av
En elev som med anledning av
placering i ett hem för vård eller placering i ett hem för vård eller
boende enligt 6 kap. 1 § social- boende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) flyttar från tjänstlagen (2001:453) flyttar från
kommunen eller samverkans- kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, har rätt området för utbildningen, har rätt
att fullfölja utbildningen på det att fullfölja utbildningen på det
påbörjade programmet eller den påbörjade programmet eller den
påbörjade inriktningen i den påbörjade inriktningen i den
kommun där hemmet för vård kommun där hemmet för vård
eller boende är beläget, om kom- eller boende är beläget, om kommunen erbjuder sådan utbild- munen erbjuder sådan utbildning. Om den inte erbjuder den ning. Om den inte erbjuder den
aktuella utbildningen, har eleven aktuella utbildningen, har eleven
rätt att efter eget val fullfölja sin rätt att efter eget val fullfölja sin
utbildning i en annan kommun utbildning i en annan kommun
eller ett landsting som anordnar eller en region som anordnar
utbildningen, om detta inte hind- utbildningen, om detta inte hindrar eleven från att vistas i hem- rar eleven från att vistas i hem310

Senaste lydelse 2015:176.
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met för vård eller boende.

49 a §311
En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter placeras i ett sådant hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och
som är beläget i en annan kommun än hemkommunen eller samverkansområdet för utbildningen har rätt att i hemkommunen fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade
inriktningen när eleven efter placeringen återvänder till hemkommunen, om den erbjuder sådan utbildning. Detsamma gäller den elev
som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning
i den kommun där hemmet för vård eller boende är beläget.
Erbjuder hemkommunen inte
Erbjuder hemkommunen inte
den aktuella utbildningen, har den aktuella utbildningen, har
eleven rätt att efter eget val full- eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan följa sin utbildning i en annan
kommun eller ett landsting som kommun eller en region som ananordnar utbildningen.
ordnar utbildningen.
50 §
En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev
som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet
för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning).
Första stycket gäller även ett
Första stycket gäller även en
landsting som på ett nationellt region som på ett nationellt
program har antagit en elev som program har antagit en elev som
inte är hemmahörande i sam- inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen. verkansområdet för utbildningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om interkommunal ersättning.
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17 kap.
17 §
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting som anordnar ett yrkespro- som anordnar ett yrkesprogram
gram får anordna programinriktat får anordna programinriktat indiindividuellt val som är inriktat viduellt val som är inriktat mot
mot yrkesprogrammet.
yrkesprogrammet.
Utbildning anordnad
av landsting

Utbildning anordnad av regioner

18 §
Ett landsting får, utöver vad
En region får, utöver vad som
som följer av 17 §, efter överens- följer av 17 §, efter överenskommelse med en kommun an- kommelse med en kommun anordna yrkesintroduktion och in- ordna yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Mottagande dividuellt alternativ. Mottagande
till utbildningar som utformats till utbildningar som utformats
för en grupp elever
för en grupp elever
19 §312
En kommun eller ett landsting
En kommun eller en region
som anordnar programinriktat som anordnar programinriktat
individuellt val eller yrkesintro- individuellt val eller yrkesintroduktion som har utformats för duktion som har utformats för
en grupp elever ska ta emot alla en grupp elever ska ta emot alla
de behöriga sökande till utbild- de behöriga sökande till utbildningen som hör hemma i kom- ningen som hör hemma i kommunen eller samverkansområdet munen eller samverkansområdet
för utbildningen.
för utbildningen.
En elev som vistas i kommunen eller samverkansområdet för
utbildningen på grund av placering i ett sådant hem för vård eller
boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska vid
beslut om mottagande enligt första stycket jämställas med den som
är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen.
312
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Om det finns platser över på
utbildningen, sedan alla sökande
som ska tas emot enligt första
och andra styckena har antagits,
får kommunen eller regionen ta
emot andra behöriga sökande
till utbildningen.

21 §
En kommun som anordnar preparandutbildning, yrkesintroduktion som inte har utformats för en grupp elever, individuellt alternativ eller språkintroduktion får ta emot ungdomar som uppfyller
behörighetsvillkoren för respektive utbildning även om de inte
kommer från kommunen.
Även ett landsting som anÄven en region som anordnar
ordnar yrkesintroduktion, som yrkesintroduktion, som inte har
inte har utformats för en grupp utformats för en grupp elever
elever eller individuellt alterna- eller individuellt alternativ, får ta
tiv, får ta emot behöriga ungdom- emot behöriga ungdomar till utar till utbildningen oberoende av bildningen oberoende av vilken
vilken kommun de kommer från. kommun de kommer från.
21 a §313
En kommun som anordnar
En kommun som anordnar
sådan utbildning som avses i 21 § sådan utbildning som avses i 21 §
första stycket ska ta emot ung- första stycket ska ta emot ungdomar som uppfyller behörig- domar som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive ut- hetsvillkoren för respektive utbildning om de på grund av pla- bildning om de på grund av placering i ett sådant hem för vård cering i ett sådant hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. eller boende som avses i 6 kap.
1 § socialtjänstlagen (2001:453) 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
vistas i kommunen eller sam- vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. verkansområdet för utbildningen.
Det gäller också för ett landsting Det gäller också för en region
som anordnar sådan utbildning som anordnar sådan utbildning
som avses i 21 § andra stycket.
som avses i 21 § andra stycket.
313
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23 §
En kommun som på programinriktat individuellt val har antagit
en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, ska ersättas för sina kostnader för elevens
utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning).
Första stycket gäller även ett
Första stycket gäller även en
landsting som på programinriktat region som på programinriktat
individuellt val antagit en elev individuellt val antagit en elev
som inte är hemmahörande i sam- som inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen. verkansområdet för utbildningen.
Om inte den anordnande huvudmannen och hemkommunen kommer överens om annat, ska den interkommunala ersättningen beräknas enligt 24–27 §§.
26 a §314
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting som enligt 19 § andra stycket som enligt 19 § andra stycket
har tagit emot en elev på pro- har tagit emot en elev på programinriktat individuellt val eller graminriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion som har ut- yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever ska formats för en grupp elever ska
ersättas för sina kostnader för ersättas för sina kostnader för
elevens utbildning av elevens elevens utbildning av elevens
hemkommun. Detsamma gäller hemkommun. Detsamma gäller
den kommun eller det landsting den kommun eller den region
som enligt 21 a § har tagit emot som enligt 21 a § har tagit emot
en elev på preparandutbildning, en elev på preparandutbildning,
yrkesintroduktion som inte har yrkesintroduktion som inte har
utformats för en grupp elever, utformats för en grupp elever,
individuellt alternativ eller språk- individuellt alternativ eller språkintroduktion.
introduktion.
Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte
kommer överens om annat ska ersättningen för utbildningen motsvara anordnarens självkostnad.
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18 kap.
13 §315
Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasiesärskolan, gymnasieskolan, särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Antagningsorganisationen får
Antagningsorganisationen får
vara gemensam för gymnasiesär- vara gemensam för gymnasiesärskola anordnad av kommuner, skola anordnad av kommuner,
landsting och enskilda huvudmän. regioner och enskilda huvudmän.
27 §316
Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som
tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i gymnasiesärskolan.
Kommunen får erbjuda utbildKommunen får erbjuda utbildning som den själv anordnar eller ning som den själv anordnar eller
utbildning som anordnas av en utbildning som anordnas av en
annan kommun eller ett lands- annan kommun eller en region
ting enligt samverkansavtal med enligt samverkansavtal med komkommunen eller landstinget. Kom- munen eller regionen. Kommumuner som har ingått ett sam- ner som har ingått ett samververkansavtal bildar ett samverk- kansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen.
ansområde för utbildningen.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så
långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
Utbildning får anordnas
av landsting

Utbildning får anordnas
av regioner317

29 §318
Efter överenskommelse med
Efter överenskommelse med
en kommun får ett landsting an- en kommun får en region anordna utbildning i gymnasiesär- ordna utbildning i gymnasiesärskolan på nationella och indi- skolan på nationella och individuella program.
viduella program.
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317
Senaste lydelse 2012:109.
318
Senaste lydelse 2012:109.
315
316

350

SOU 2018:10

Författningsförslag

30 §319
Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till
kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och
tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska
hemkommunen anordna skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Elevens hemkommun eller den
Elevens hemkommun eller det
landsting som anordnar utbild- region som anordnar utbildningningen ska ombesörja att skol- en ska ombesörja att skolskjuts
skjuts anordnas enligt första anordnas enligt första stycket.
stycket.
19 kap.
40 §320
En kommun får ta emot en
En kommun får ta emot en
elev från en annan kommun på elev från en annan kommun på
ett individuellt program i sin gym- ett individuellt program i sin gymnasiesärskola under förutsättning nasiesärskola under förutsättning
att hemkommunen har bedömt att hemkommunen har bedömt
att eleven inte kan följa under- att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt pro- visningen på ett nationellt program. Även ett landsting får ta gram. Även en region får ta emot
emot en elev på ett individuellt en elev på ett individuellt proprogram under samma förutsätt- gram under samma förutsättning.
ning.
Det som sägs i första stycket
Det som sägs i första stycket
gäller dock endast om hem- gäller dock endast om hemkommunen och den mottagande kommunen och den mottagande
kommunen eller landstinget kom- kommunen eller regionen kommer överens om ersättningen för mer överens om ersättningen för
utbildningen.
utbildningen.

319
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40 a §321
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting ska ta emot en elev på ett in- ska ta emot en elev på ett indidividuellt program om
viduellt program om
1. eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende
som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), och
2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.
41 §322
Innan en kommun tar emot
Innan en kommun tar emot
en sökande som inte är hemma- en sökande som inte är hemmahörande i kommunen eller sam- hörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen verkansområdet för utbildningen
ska yttrande inhämtas från den ska yttrande inhämtas från den
sökandes hemkommun. Yttran- sökandes hemkommun. Yttrandet ska innehålla uppgift om det ska innehålla uppgift om
huruvida eleven tillhör gymnasie- huruvida eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Detsamma särskolans målgrupp. Detsamma
gäller innan ett landsting tar emot gäller innan en region tar emot
en sökande. I de fall där eleven en sökande. I de fall där eleven
har sökt till ett individuellt pro- har sökt till ett individuellt program ska yttrandet också inne- gram ska yttrandet också innehålla uppgifter om huruvida elev- hålla uppgifter om huruvida eleven kan följa ett nationellt pro- en kan följa ett nationellt program och om överenskommelse gram och om överenskommelse
om ersättning för utbildningen om ersättning för utbildningen
enligt 40 §.
enligt 40 §.
42 §323
En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen
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på det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen, om
den nya hemkommunen erbjuder sådan utbildning.
Erbjuder den nya hemkomErbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbild- munen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter ningen, har eleven rätt att efter
eget val fullfölja sin utbildning i eget val fullfölja sin utbildning i
en annan kommun eller ett lands- en annan kommun eller en region
ting som anordnar utbildningen. som anordnar utbildningen.
42 a §324
En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter placeras i ett sådant hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och
som är beläget i en annan kommun än hemkommunen eller samverkansområdet för utbildningen har rätt att i hemkommunen fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade
inriktningen när eleven efter placeringen återvänder till hemkommunen, om den erbjuder sådan utbildning. Detsamma gäller den elev
som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning i
den kommun där hemmet för vård eller boende är beläget.
Erbjuder hemkommunen inte
Erbjuder hemkommunen inte
den aktuella utbildningen, har den aktuella utbildningen, har
eleven rätt att efter eget val full- eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan följa sin utbildning i en annan
kommun eller ett landsting som kommun eller en region som ananordnar utbildningen.
ordnar utbildningen.
43 §325
En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev
som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet
för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av hans eller hennes hemkommun (interkommunal ersättning).
Första stycket gäller även ett
Första stycket gäller även en
landsting som på ett nationellt region som på ett nationellt proprogram har antagit en elev som gram har antagit en elev som inte
inte är hemmahörande i sam- är hemmahörande i samverkans324
325
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verkansområdet för utbildningen. området för utbildningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om interkommunal ersättning för de nationella
programmen.
44 a §326
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting som har tagit emot en elev som har tagit emot en elev på ett
på ett individuellt program enligt individuellt program enligt 40 a §
40 a § ska ersättas för sina kost- ska ersättas för sina kostnader
nader för elevens utbildning av för elevens utbildning av elevens
elevens hemkommun.
hemkommun.
Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte
kommer överens om annat ska ersättningen för utbildningen motsvara anordnarens självkostnad.
20 kap.
18 §
Ett landsting får tillhandaEn region får tillhandahålla
hålla utbildning på gymnasial utbildning på gymnasial nivå
nivå inom områdena naturbruk inom områdena naturbruk och
och omvårdnad. Efter överens- omvårdnad. Efter överenskomkommelse med en kommun får melse med en kommun får regilandstinget tillhandahålla utbild- onen tillhandahålla utbildning på
ning på gymnasial nivå även gymnasial nivå även inom andra
inom andra områden.
områden.
19 d §327
Den som har rätt att delta i
Den som har rätt att delta i
utbildning på gymnasial nivå en- utbildning på gymnasial nivå enligt 19, 19 a eller 19 b § har rätt ligt 19, 19 a eller 19 b § har rätt
att delta i sådan utbildning i en att delta i sådan utbildning i en
annan kommun än sin hemkom- annan kommun än sin hemkommun eller i ett landsting, om ut- mun eller i en region, om utbildbildningen finns där och inte er- ningen finns där och inte erbjuds
bjuds av hemkommunen.
av hemkommunen.
326
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När det gäller ungdomar som har sådan rätt som avses i första
stycket ska bestämmelserna i 15 kap. 32 § tillämpas till och med
första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.
22 §328
Den huvudman som anordnar utbildning på gymnasial nivå beslutar om den sökande ska tas emot till utbildningen.
Hemkommunen ska ta emot en sökande om de villkor som anges i 20 § är uppfyllda eller om den sökande har rätt till utbildning
enligt 19, 19 a eller 19 b §.
En kommun ska ta emot en
En kommun ska ta emot en
sökande från en annan kommun sökande från en annan kommun
och ett landsting ska ta emot en och en region ska ta emot en sökande, om
sökande, om
1. de villkor som anges i 20 § är uppfyllda eller om den sökande
har rätt till utbildning enligt 19, 19 a eller 19 b §, och
2. hemkommunen har åtagit sig eller, efter överklagande enligt
28 kap. 12 §, ska åta sig att svara för kostnaderna för den sökandes
utbildning.
Av ett beslut om att en sökande ska tas emot ska det framgå på
vilken eller vilka grunder den sökande tas emot.
21 kap.
15 §
En region får efter överensEtt landsting får efter överenskommelse med en kommun till- kommelse med en kommun tillhandahålla utbildning på gym- handahålla utbildning på gymnasial nivå.
nasial nivå.
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23 kap.
1§
En kommun, ett landsting eller
En kommun, en region eller
en enskild huvudman får enligt en enskild huvudman får enligt
bestämmelserna i detta kapitel bestämmelserna i detta kapitel
med bibehållet huvudmannaskap med bibehållet huvudmannaskap
sluta avtal om att någon annan sluta avtal om att någon annan
än kommunen, landstinget eller än kommunen, regionen eller den
den enskilde huvudmannen utför enskilde huvudmannen utför uppuppgifter inom utbildning eller gifter inom utbildning eller annan
annan verksamhet enligt denna verksamhet enligt denna lag
lag (entreprenad).
(entreprenad).
Ersättning som följer av ett avtal enligt första stycket till sådana
privata utförare som avses i 10 kap. 7 § kommunallagen (2017:725)
får, i fråga om juridiska personer, endast lämnas om utföraren har
tillstånd att ta emot offentlig finansiering enligt 2 a kap.
Trots bestämmelsen i 2 kap.
Trots bestämmelsen i 2 kap.
1 § kommunallagen (2017:725) 1 § kommunallagen (2017:725)
om anknytning till kommunens om anknytning till kommunens
eller landstingets område eller eller regionens område eller deras
deras medlemmar får en kom- medlemmar får en kommun eller
mun eller ett landsting genom ett en region genom ett avtal enligt
avtal enligt första stycket utföra första stycket utföra uppgifter åt
uppgifter åt en annan huvudman en annan huvudman inom skolinom skolväsendet.
väsendet.
De bestämmelser som finns för en utbildning eller en annan
verksamhet enligt denna lag ska med de undantag som anges i detta
kapitel gälla även vid entreprenad.
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5 §329
Om det finns särskilda skäl
Om det finns särskilda skäl
får regeringen efter ansökan av får regeringen efter ansökan av
en kommun, ett landsting eller en kommun, en region eller en
en enskild huvudman i andra fall enskild huvudman i andra fall än
än som anges i 2 och 3 a–4 a §§ som anges i 2 och 3 a–4 a §§ medmedge att kommunen, landstinget ge att kommunen, regionen eller
eller den enskilde huvudmannen den enskilde huvudmannen får
får överlämna åt någon annan att överlämna åt någon annan att bebedriva undervisning inom skol- driva undervisning inom skolväsendet på entreprenad.
väsendet på entreprenad.
6 §330
Om en kommun, ett landsting
Om en kommun, en region
eller en enskild huvudman över- eller en enskild huvudman överlämnar uppgiften att bedriva un- lämnar uppgiften att bedriva undervisning på entreprenad, får dervisning på entreprenad, får
kommunen, landstinget eller den kommunen, regionen eller den
enskilde huvudmannen överläm- enskilde huvudmannen överlämna den myndighetsutövning som na den myndighetsutövning som
hör till en lärares undervisnings- hör till en lärares undervisningsuppgift.
uppgift.
Kommunen eller landstinget får
Kommunen eller regionen får
när det gäller kommunal vuxen- när det gäller kommunal vuxenutbildning och särskild utbild- utbildning och särskild utbildning för vuxna överlämna även ning för vuxna överlämna även
den myndighetsutövning som hör den myndighetsutövning som hör
till rektorns uppgifter.
till rektorns uppgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om begränsningar när det gäller överlämnande
av rektorsuppgifter som innefattar myndighetsutövning.

329
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8 §331
En kommun får sluta avtal med en annan kommun om att denna
ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna
eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.
En kommun får också sluta
En kommun får också sluta
avtal med ett landsting om att detta avtal med en region om att detta
ska ta över ansvaret för kommun- ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom kommunal ens uppgifter inom kommunal
vuxenutbildning på grundläggan- vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller inom de eller gymnasial nivå eller inom
särskild utbildning för vuxna.
särskild utbildning för vuxna.
9§
En kommun får som huvudEn kommun får som huvudman överlåta ansvaret för sådana man överlåta ansvaret för sådana
medicinska insatser som anges i medicinska insatser som anges i
2 kap. 25–28 §§ till ett landsting, 2 kap. 25–28 §§ till en region,
om kommunen och landstinget om kommunen och regionen är
är överens om detta. På samma överens om detta. På samma sätt
sätt får ett landsting överlåta an- får en region överlåta ansvaret
svaret till en kommun.
till en kommun.
Staten eller en enskild får som
Staten eller en enskild får som
huvudman överlåta ansvaret för huvudman överlåta ansvaret för
de medicinska insatser som an- de medicinska insatser som anges i 2 kap. 25–28 §§ till en kom- ges i 2 kap. 25–28 §§ till en kommun eller ett landsting, om huvud- mun eller en region, om huvudmannen och kommunen eller mannen och kommunen eller
landstinget är överens om detta.
regionen är överens om detta.
26 kap.
17 §
Statens skolinspektion får när
Statens skolinspektion får när
det gäller en verksamhet som be- det gäller en verksamhet som bedrivs av en kommun eller ett drivs av en kommun eller en
landsting besluta att staten på region besluta att staten på komkommunens eller landstingets be- munens eller regionens bekostnad
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kostnad ska vidta de åtgärder som ska vidta de åtgärder som behövs
behövs för att åstadkomma rät- för att åstadkomma rättelse, om
telse, om kommunen eller lands- kommunen eller regionen
tinget
1. inte har följt ett föreläggande enligt 10 §, och
2. grovt eller under längre tid åsidosatt sina skyldigheter enligt
denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.
Har staten haft kostnader för
Har staten haft kostnader för
en åtgärd som vidtagits med en åtgärd som vidtagits med
stöd av denna paragraf, får denna stöd av denna paragraf, får denna
kostnad kvittas mot belopp som kostnad kvittas mot belopp som
staten annars skulle ha betalt ut staten annars skulle ha betalt ut
till kommunen eller landstinget. till kommunen eller regionen.
Beslut av en kommun
eller ett landsting

28 kap.
Beslut av en kommun
eller en region

5 §332
Beslut av en kommun eller ett
Beslut av en kommun eller en
landsting får överklagas hos allmän region får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol i fråga om
förvaltningsdomstol i fråga om
1. godkännande enligt 2 kap. 5 § eller återkallelse av sådant godkännande enligt 26 kap. 13 eller 14 §,
2. bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §,
14 kap. 15 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 31 eller 35 § eller 19 kap. 45 §,
3. avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19 §,
4. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter
enligt 7 kap. 23 §,
5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b § första stycket, 9 kap. 15 c § första
stycket, 10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap.
31 § första stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 18 kap. 30 § första
stycket eller 18 kap. 31 § första stycket,
6. ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap. 32 § eller
18 kap. 32 § första stycket,
7. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller
332
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återkallelse av sådant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 §,
8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 § eller återkallelse av
sådan rätt enligt 26 kap. 13 §,
9. bidrag enligt 25 kap. 11 §,
10. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
11. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.
Beslut av en kommun
eller ett landsting

Beslut av en kommun
eller en region

12 §333
Beslut av en kommun eller ett
Beslut av en kommun eller en
landsting får överklagas hos Skol- region får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i väsendets överklagandenämnd i
fråga om
fråga om
1. barns mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5 § eller tillhörighet till grundsärskolans målgrupp enligt 7 kap. 5 b §,
2. uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 § andra stycket,
3. skolpliktens förlängning enligt 7 kap. 13 § eller skolpliktens
upphörande enligt 7 kap. 14 §,
4. mottagande av en elev från en annan kommun enligt 9 kap.
13 §, 10 kap. 25 § eller 11 kap. 25 §,
5. åtgärder enligt 10 kap. 29 § tredje stycket för en elev som inte
bor hemma,
6. placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar
enligt 9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket eller 11 kap.
29 § andra stycket,
7. mottagande i första hand enligt 16 kap. 36 §, mottagande enligt 17 kap. 14 § när det gäller en utbildning i gymnasieskolan som
utformats för en grupp elever, mottagande enligt 17 a kap. 18 §
eller mottagande i första hand enligt 19 kap. 29 § första stycket,
8. tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enligt 18 kap.
5 eller 7 §,
9. mottagande till kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 13 §,
14 § andra stycket, 22 § eller 33 § eller till särskild utbildning för
vuxna enligt 21 kap. 7 § tredje stycket,
333
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10. upphörande av utbildningen för en elev i kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 9 § andra stycket eller i särskild utbildning
för vuxna enligt 21 kap. 9 § andra stycket,
11. att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap.
9 § tredje eller fjärde stycket eller särskild utbildning för vuxna
enligt 21 kap. 9 § tredje stycket,
12. åtagande om interkommunal ersättning enligt 20 kap. 21 §
tredje stycket, eller
13. rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3.
Beslut som avses i första stycket 1, 4 och 7–12 får överklagas
endast av barnet, eleven eller den sökande.
29 kap.
1 §334
I detta kapitel finns bestämmelser om
– bosättning (2–5 §§),
– hemkommun och hemlands– hemkommun och hemregion
(6 §),
ting (6 §),
– utlandssvenska elever (7 §),
– personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning (8 §),
– kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (9 §),
– handläggning (10 och 11 §§),
– talerätt (12 §),
– samverkan och anmälan till socialnämnden (13 §),
– tystnadsplikt (14 §),
– International Baccalaureate (17 §),
– överlämnande av betygshandlingar (18 §),
– informationsskyldighet (19 §),
– uppgiftsskyldighet (19 a §), och
– övriga bemyndiganden (20–29 §§).
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Hemkommun och hemregion

6§
Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun som
personen är folkbokförd i.
För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande
vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den
kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma
gäller den som är kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).
Med hemlandsting avses det
Med hemregion avses den
landsting som hemkommunen region som hemkommunen hör
hör till.
till.
10 §
I ärenden som avser myndigI ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild hetsutövning mot någon enskild
enligt denna lag hos en kom- enligt denna lag hos en kommun, ett landsting eller en enskild mun, en region eller en enskild
huvudman ska följande bestäm- huvudman ska följande bestämmelser
i
förvaltningslagen melser
i
förvaltningslagen
(1986:223) tillämpas:
(1986:223) tillämpas:
– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse av beslut, och
– 26 § om rättelse av skrivfel eller liknande.
I sådana ärenden hos en enskild huvudman ska också 11 och 12 §§
förvaltningslagen tillämpas.
Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen gäller dock inte
uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag. Det som sägs i
denna paragraf gäller inte vid betygssättning.
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26 §335
26 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om bestämmandet av det bidrag som kommunerna enligt 8 kap. 21 §, 9 kap.
19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 14 kap. 15 §, 16 kap. 52 §, 17 kap.
31 §, 19 kap. 45 § och 25 kap. 11 § är skyldiga att lämna till fristående förskolor, fristående skolor och enskilt bedriven pedagogisk
omsorg.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyl- får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun eller ett dighet för en kommun eller en
landsting att lämna uppgifter om region att lämna uppgifter om
verksamheten som behövs för verksamheten som behövs för
beslut om bidrag till fristående beslut om bidrag till fristående
förskolor och fristående skolor förskolor och fristående skolor
samt hur bidrag till en fristående samt hur bidrag till en fristående
förskola eller fristående skola eller förskola eller fristående skola eller
annan enskild verksamhet har be- annan enskild verksamhet har beräknats.
räknats.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.118 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:801)
om införande av skollagen (2010:800)
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:801) om införande
av skollagen (2010:800)
dels att 24–27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 23 § ska lyda ”Region som huvudman”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

24 §336
Trots bestämmelserna om huTrots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får vudmän i den nya skollagen får
ett landsting vara huvudman för en region vara huvudman för
grundskola för elever med autism grundskola för elever med autism
eller autismliknande tillstånd och eller autismliknande tillstånd och
för grundsärskola, om landstinget för grundsärskola, om landstinget
bedrev obligatorisk särskola vid bedrev obligatorisk särskola vid
utgången av juni 2011.
utgången av juni 2011.
Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över elevhemsboende vid utbildning som avses i första stycket.
25 §
Trots bestämmelserna om huTrots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får vudmän i den nya skollagen får
ett landsting vara huvudman för en region vara huvudman för
gymnasieskola eller kommunal gymnasieskola eller kommunal
vuxenutbildning inom andra om- vuxenutbildning inom andra områden än naturbruk eller omvård- råden än naturbruk eller omvårdnad om utbildningen
nad om utbildningen
1. bedrevs före den 1 juli 1991 och har bedrivits sedan dess, och
2. under hela tiden har stått öppen för sökande från hela landet
och förblir det.
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26 §337
När ett landsting bedriver utNär en region bedriver utbildning med stöd av 24 eller bildning med stöd av 24 eller
25 § ska de bestämmelser i den 25 § ska de bestämmelser i den
nya skollagen och denna lag som nya skollagen och denna lag som
gäller för en offentlig huvudman gäller för en offentlig huvudman
för utbildning i den aktuella skol- för utbildning i den aktuella skolformen tillämpas på landstinget. formen tillämpas på regionen.
Landstinget ska för utbildning i Regionen ska för utbildning i
grundskola eller grundsärskola grundskola eller grundsärskola
även tillämpa 7 kap. 22 § i den även tillämpa 7 kap. 22 § i den
nya skollagen på samma sätt som nya skollagen på samma sätt som
en enskild huvudman.
en enskild huvudman.
27 §
Regeringen eller den mynRegeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- dighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare före- mer får meddela ytterligare föreskrifter om landstingets befattning skrifter om regionens befattning
med sådan utbildning som avses med sådan utbildning som avses
i 24 och 25 §§.
i 24 och 25 §§.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.119 Förslag till
lag om ändring i plan- och bygglagen
(2010:900)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
4 §338

I denna lag avses med
allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,
bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk,
bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av
andra anläggningar än byggnader,
byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten,
byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak
och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller
delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten
samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla
sig i den,
byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens
uppgifter enligt denna lag,
byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning,
byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i
ett byggnadsverk,
exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om
medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller
en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock
inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig
transportinfrastruktur,
genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan
som ska bestämmas enligt 4 kap. 21–25 §§,
338
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kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän
plats eller vattenområde, markanvisning: ett avtal mellan en kommun
och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde
för bebyggande,
medfinansieringsersättning: ermedfinansieringsersättning: ersättning som en byggherre eller sättning som en byggherre eller
en fastighetsägare i samband med en fastighetsägare i samband med
genomförande av en detaljplan genomförande av en detaljplan
åtar sig att betala för en del av åtar sig att betala för en del av
en kommuns kostnad för bidrag en kommuns kostnad för bidrag
till byggande av en viss väg eller till byggande av en viss väg eller
järnväg som staten eller ett lands- järnväg som staten eller en region
ting ansvarar för,
ansvarar för,
miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens
uppgifter på miljö- och hälsoskyddsområdet,
nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats,
ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt
förnyas,
omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet,
spårtrafik och vägar,
planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser,
sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till
varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark,
tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym,
tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar
mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i
direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna
ska kunna användas för avsett ändamål,
underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla
eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde, och
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ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.120 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
dels att 2 kap. 1, 1 a, 1 b, 2, 6, 7, 9, 11, 12 och 15 §§ och 3 kap.
2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 §, med följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
7§
I denna lag avses med regioner
regioner enligt 1 kap. 1 § kommunallagen (2017:725).

2 kap.
1§
Landstinget och kommunerna
Regionen och kommunerna
inom ett län ansvarar gemensamt inom ett län ansvarar gemensamt
för den regionala kollektivtrafi- för den regionala kollektivtrafiken, om inte annat följer av andra ken, om inte annat följer av andra
eller tredje stycket. Landstinget eller tredje stycket. Regionen och
och kommunerna får dock kom- kommunerna får dock komma
ma överens om att antingen överens om att antingen regionen
landstinget eller kommunerna ska eller kommunerna ska bära anbära ansvaret.
svaret.
I Stockholms län ansvarar
I Stockholms län ansvarar
landstinget ensamt för den regio- regionen ensamt för den regionala kollektivtrafiken, om inte nala kollektivtrafiken, om inte
landstinget och kommunerna regionen och kommunerna komkommer överens om att gemen- mer överens om att gemensamt
samt ansvara för denna trafik ansvara för denna trafik eller om
eller om att endast kommunerna att endast kommunerna ska bära
ska bära ansvaret.
ansvaret.
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I Gotlands län ansvarar kommunen för den regionala kollektivtrafiken.
Den eller de som ansvarar för kollektivtrafiken enligt första–
tredje styckena ansvarar också för persontransporter enligt lagen
(1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst i
sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa
lagar till den regionala kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 §.
1 a §339
Om landstinget och kommuOm regionen och kommunerna i samma län har kommit nerna i samma län har kommit
överens om att landstinget ensamt överens om att regionen ensamt
ska bära ansvaret för den regio- ska bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken, får kom- nala kollektivtrafiken, får kommunerna lämna ekonomiskt bi- munerna lämna ekonomiskt bidrag till varandra, om det behövs drag till varandra, om det behövs
för kostnadsutjämningen mellan för kostnadsutjämningen mellan
kommunerna. Sådana bidrag får kommunerna. Sådana bidrag får
lämnas längst intill utgången av lämnas längst intill utgången av
det femte året från det att an- det femte året från det att ansvaret överfördes.
svaret överfördes.
1 b §340
Om ett landsting ensamt ska
Om en region ensamt ska anansvara för den regionala kollek- svara för den regionala kollektivtivtrafiken i länet, får en kom- trafiken i länet, får en kommun
mun inom länet träffa avtal med inom länet träffa avtal med relandstinget om kostnadsansvar för gionen om kostnadsansvar för
regional kollektivtrafik som är regional kollektivtrafik som är
av bättre kvalitet eller billigare av bättre kvalitet eller billigare
för resenärerna än vad landstinget för resenärerna än vad regionen
annars skulle tillhandahålla.
annars skulle tillhandahålla.
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2§
I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.
I de län där kommunerna och
I de län där kommunerna och
landstinget gemensamt bär an- regionen gemensamt bär ansvaret
svaret för den regionala kollektiv- för den regionala kollektivtrafitrafiken ska den regionala kollek- ken ska den regionala kollektivtivtrafikmyndigheten organiseras trafikmyndigheten organiseras
som ett kommunalförbund. Det- som ett kommunalförbund. Detsamma gäller i de län där kom- samma gäller i de län där kommunerna ensamma bär ansvaret munerna ensamt bär ansvaret för
för den regionala kollektivtra- den regionala kollektivtrafiken.
fiken.
I fall som sägs i andra stycket får de som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i länet komma överens om att organisera den
regionala kollektivtrafikmyndigheten som en gemensam nämnd i
stället för som ett kommunalförbund.
I de län där landstinget ensamt
I de län där regionen ensamt
bär ansvaret för den regionala bär ansvaret för den regionala
kollektivtrafiken är landstinget kollektivtrafiken är denna regioregional kollektivtrafikmyndig- nal kollektivtrafikmyndighet.
het.
I Gotlands län är kommunen regional kollektivtrafikmyndighet.
5§
Om enighet inte kan uppnås
Om enighet inte kan uppnås
i fråga om hur antalet ledamöter i fråga om hur antalet ledamöter
och ersättare i ett kommunal- och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling förbunds beslutande församling
ska fördelas mellan landstinget ska fördelas mellan regionen och
och kommunerna i länet, ska kommunerna i länet, ska regionen
landstinget utse hälften och kom- utse hälften och kommunerna
munerna tillsammans hälften. tillsammans hälften. Antalet ledaAntalet ledamöter och ersättare möter och ersättare som varje
som varje kommun ska utse be- kommun ska utse bestäms av
stäms av länsstyrelsen i förhål- länsstyrelsen i förhållande till
lande till folkmängden i kom- folkmängden i kommunerna vid
munerna vid ingången av det år ingången av det år när val av förnär val av förbundsfullmäktige bundsfullmäktige förrättas. Varje
förrättas. Varje kommun ska kommun ska dock utse minst en
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dock utse minst en ledamot och ledamot och en ersättare.
en ersättare.
6§
Om inte enighet uppnås i
Om inte enighet uppnås i
fråga om sättet att fördela under- fråga om sättet att fördela underskott i förbundsverksamheten skott i förbundsverksamheten
mellan medlemmarna i ett kom- mellan medlemmarna i ett kommunalförbund, ska landstinget munalförbund, ska regionen täcka
täcka hälften av underskottet och hälften av underskottet och komkommunerna i länet tillsammans munerna i länet tillsammans
resten. Varje kommuns skyldig- resten. Varje kommuns skyldighet att tillhandahålla medel ska het att tillhandahålla medel ska
bestämmas i förhållande till det bestämmas i förhållande till det
trafikarbete som har lagts ned i trafikarbete som har lagts ned i
kommunen under verksamhets- kommunen under verksamhetsåret.
året.
7§
Om det finns synnerliga skäl,
Om det finns synnerliga skäl,
får regeringen meddela före- får regeringen meddela föreskrifter eller i särskilt fall besluta skrifter eller i särskilt fall besluta
om undantag från 5 eller 6 §. om undantag från 5 eller 6 §.
Regeringen får meddela sådana Regeringen får meddela sådana
föreskrifter respektive fatta så- föreskrifter respektive fatta sådant beslut efter framställning dant beslut efter framställning
av ett landsting, en kommun som av en region, en kommun som
inte tillhör ett landsting eller inte tillhör en region eller minst
minst en tredjedel av de kom- en tredjedel av de kommuner i
muner i ett visst län som tillhör ett visst län som tillhör en region,
ett landsting, om de ansvarar för om de ansvarar för kollektivkollektivtrafiken enligt 1 §. Beslut trafiken enligt 1 §. Beslut om
om undantag får förenas med sär- undantag får förenas med särskilda villkor.
skilda villkor.
9§
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter
samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län.
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Samråd ska även ske med
övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag
samt företrädare för näringsliv
och resenärer. I de fall ett landsting ensamt är regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd även
ske med kommunerna i länet.

Författningsförslag

Samråd ska även ske med
övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag
samt företrädare för näringsliv
och resenärer. I de fall en region
ensamt är regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd även
ske med kommunerna i länet.

11 §
Varje kommun ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram
ange omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Kommunen ska anta proKommunen ska anta programmet efter samråd med den grammet efter samråd med den
regionala kollektivtrafikmyndig- regionala kollektivtrafikmyndigheten och, i förekommande fall, heten och, i förekommande fall,
landstinget.
regionen.
12 §
Efter överenskommelse med
Efter överenskommelse med
landstinget eller en kommun i regionen eller en kommun i länet
länet får den regionala kollek- får den regionala kollektivtrafiktivtrafikmyndigheten upphandla myndigheten upphandla personpersontransport- och samord- transport- och samordningsningstjänster för sådana trans- tjänster för sådana transportportändamål som kommunerna ändamål som kommunerna eller
eller landstinget ska tillgodose regionen ska tillgodose samt samsamt samordna sådana transport- ordna sådana transporttjänster.
tjänster.
15 §
Regeringen får efter framRegeringen får efter framställning av en regional kollek- ställning av en regional kollektivtrafikmyndighet, ett landsting tivtrafikmyndighet, en region eller
eller en kommun meddela före- en kommun meddela föreskrifter
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skrifter om samverkan i fråga om om samverkan i fråga om trafik
trafik mellan regionala kollek- mellan regionala kollektivtrafiktivtrafikmyndigheter i olika län. myndigheter i olika län.
3 kap.
2§
En regional kollektivtrafikEn regional kollektivtrafikmyndighet får efter beslut av den myndighet får efter beslut av den
beslutande församlingen över- beslutande församlingen överlämna befogenheten att ingå avtal lämna befogenheten att ingå avtal
om allmän trafik till ett aktiebo- om allmän trafik till ett aktiebolag. Om den regionala kollektiv- lag. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten är en gemen- trafikmyndigheten är en gemensam nämnd, överlämnas befogen- sam nämnd, överlämnas befogenheten efter samstämmiga beslut heten efter samstämmiga beslut
av fullmäktige i var och en av de av fullmäktige i var och en av de
kommuner och, i förekommande kommuner och, i förekommande
fall, det landsting som samverkar fall, den region som samverkar i
i nämnden.
nämnden.
Myndigheten får i samma ordning som föreskrivs i första stycket
även överlämna sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till en
kommun inom länet i fråga om kollektivtrafik som bedrivs inom
denna kommuns område, inklusive trafik längs eventuella utgående
linjer som sträcker sig in i angränsande kommuner.
En regional kollektivtrafikmyndighet som överlämnar sin befogenhet enligt första stycket får i samma ordning även överlämna sina
befogenheter att upphandla och samordna tjänster enligt 2 kap.
12 § till aktiebolaget.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.121 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:1350)
om uppgiftsskyldighet i fråga om marknadsoch konkurrensförhållanden
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
För att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden som Konkurrensverket har för att främja en
effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv
offentlig upphandling får Konkurrensverket ålägga
1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter eller
handlingar, eller
2. en kommun eller en region
2. en kommun eller ett landsting som driver verksamhet av som driver verksamhet av ekoekonomisk eller kommersiell nomisk eller kommersiell natur
natur att redovisa kostnader och att redovisa kostnader och inintäkter i verksamheten.
täkter i verksamheten.
Ett åläggande gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.122 Förslag till
lag om ändring i lagen (2010:1919) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2010:1919) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Ett landsting får fördela vissa
En region får fördela vissa
statsbidrag till regional kultur- statsbidrag till regional kulturverksamhet om
verksamhet om
1. en regional kulturplan har
1. en regional kulturplan har
upprättats av landstinget, och
upprättats av regionen, och
2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.
Vad som sägs om landsting i
Vad som sägs om regioner i
denna lag gäller även för Gotlands denna lag gäller även för Gotlands
kommun.
kommun.
Med regioner avses i denna lag
regioner enligt 1 kap. 1 § kommunallagen (2017:725).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.123 Förslag till
lag om ändring i lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 19 och 26 §§ lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
19 §
Med offentligt styrda organ avses sådana bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är
1. som till största delen är
finansierade av staten, en kom- finansierade av staten, en kommun, ett landsting eller en upp- mun, en region eller en upphandhandlande myndighet,
lande myndighet,
2. vars verksamhet står under
2. vars verksamhet står under
kontroll av staten, en kommun, kontroll av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet, eller
myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsva3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva rande ledningsorgan mer än halva
antalet ledamöter är utsedda av antalet ledamöter är utsedda av
staten, en kommun, ett landsting staten, en kommun, en region
eller en upphandlande myndighet. eller en upphandlande myndighet.
26 §
Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala myndigheter.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församlingar i
1. beslutande församlingar i
kommuner och landsting, och
kommuner och regioner, och
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2. offentligt styrda organ som avses i 19 §, samt
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första
stycket eller församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller
flera organ enligt 2.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.124 Förslag till
lag om ändring i skatteförfarandelagen
(2011:1244)
Härigenom föreskrivs att 10 kap. 5 §, 26 kap. 34 §, 62 kap. 1 och
10 §§ och 64 kap. 2 och 3 §§ samt rubriken närmast före 26 kap. 34 §
och 62 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.
5§
Skatteavdrag ska inte göras från
1. ersättning för arbete som ett svenskt handelsbolag eller en
i utlandet delägarbeskattad juridisk person betalar ut till en delägare
i bolaget eller i den juridiska personen,
2. sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) till en mottagare som har debiterats
preliminär skatt för beskattningsåret, eller
3. ersättning för arbete som
3. ersättning för arbete som
betalas ut till staten, landsting, betalas ut till staten, regioner,
kommuner eller kommunalför- kommuner eller kommunalförbund.
bund.

Kommuner och landsting

26 kap.
34 §
Kommuner och regioner

Kommuner och landsting ska
lämna arbetsgivardeklaration och
punktskattedeklaration enligt
uppställningen i 26 §. Mervärdesskattedeklaration ska lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i den paragrafen. De skattedeklarationer
som ska lämnas i januari och
augusti ska dock ha kommit in

Kommuner och regioner ska
lämna arbetsgivardeklaration och
punktskattedeklaration enligt
uppställningen i 26 §. Mervärdesskattedeklaration ska lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i den paragrafen. De skattedeklarationer
som ska lämnas i januari och
augusti ska dock ha kommit in
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till Skatteverket senast den 12 i till Skatteverket senast den 12 i
månaden.
månaden.
62 kap.
1§
I detta kapitel finns bestämmelser om
– inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar
(2 §),
– när skatter och avgifter som redovisas i en
skattedeklaration ska betalas (3 §),
– när F-skatt och särskild A-skatt ska betalas (4–7 §§),
– när övriga skatter och avgifter ska betalas (8 och 9 §§),
– betalning från kommuner
– betalning från kommuner
och landsting (10 §),
och regioner (10 §),
– avräkning (11–14 §§),
– vilken skatt eller avgift som är betald (15 och 16 §§),
– ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift (17 och
18 §§), samt
– inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon
(19 §).
Kommuner och landsting

Kommuner och regioner

10 §341
Betalning av skatt och avgift
Betalning av skatt och avgift
enligt denna lag från kommuner enligt denna lag från kommuner
och landsting ska göras genom och regioner ska göras genom
avräkning från fordran enligt 4 § avräkning från fordran enligt 4 §
lagen (1965:269) med särskilda lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av annan menighets utdebitering av
skatt, m.m. Detsamma gäller så- skatt, m.m. Detsamma gäller sådan ersättning eller sådant juste- dan ersättning eller sådant justeringsbelopp som har debiterats ringsbelopp som har debiterats
enligt 17 b § lagen (2005:807) om enligt 17 b § lagen (2005:807) om
ersättning för viss mervärdes- ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, skatt för kommuner, regioner,
341

Senaste lydelse 2012:387.
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kommunalförbund och samord- kommunalförbund och samordningsförbund.
ningsförbund.
64 kap.
2§
Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på kontot, ska beloppet betalas tillbaka om
1. kontohavaren begär det,
2. överskottet grundas på
a) en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 §,
b) ett beslut om överskjutande ingående mervärdesskatt,
c) ett beslut om överskjutande punktskatt,
d) ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol, eller
3. kontohavaren är en kom3. kontohavaren är en kommun eller ett landsting.
mun eller en region.
En automatisk återbetalning enligt första stycket 2 ska dock göras
bara om beloppet är minst 2 000 kronor eller återbetalningen kan
göras till ett konto hos bank- eller kreditmarknadsföretag.
3§
Överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt som har redovisats före den tid som anges i 26 kap. 26, 27, 28
eller 30 §, ska betalas tillbaka först när samtliga arbetsgivar-, mervärdesskatte- och punktskattedeklarationer har lämnats för skatter
och avgifter som ska redovisas senast den månad då den överskjutande skatten redovisades. Det gäller dock inte deklarationer för redovisningsperioder som omfattas av ett omprövningsbeslut.
Första stycket gäller inte komFörsta stycket gäller inte kommuner och landsting.
muner och regioner.
66 kap.
27 §342
Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller
av ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskattning) om
342

Senaste lydelse 2017:387.
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1. ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att
den uppgiftsskyldige
a) under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för
egen beskattning,
b) har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,
c) inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift, eller
d) inte har lämnat begärt varuprov,
2. en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende ska rättas,
3. kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande eller uppgift
om en betalningsmottagare som ska lämnas i en arbetsgivardeklaration har saknats eller varit felaktig och den som uppgiften ska lämnas
för inte har varit skyldig att lämna inkomstdeklaration,
4. det föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål
a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, eller samma
skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, men för en annan redovisningsperiod, ett annat beskattningsår eller en annan person,
b) om fastighetstaxering,
c) om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),
d) enligt lagen (2005:807) om
d) enligt lagen (2005:807) om
ersättning för viss mervärdesskatt ersättning för viss mervärdesskatt
för kommuner, landsting, kom- för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordnings- munalförbund och samordningsförbund,
förbund,
e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
f) om Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289)
om prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut
om ändring av sådant prissättningsbesked, eller
g) om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4,
5. en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en investering inom den tid som föreskrivs i ett sådant beslut
som avses i 7 kap. 9 § inkomstskattelagen eller inte har följt ett annat
villkor i beslutet, eller
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6. det föranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 §.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.125 Förslag till
lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 4 § yrkestrafiklagen (2012:210)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
4§
4 § I fråga om den behöriga myndighetens beslut enligt förordning (EG) nr 1071/2009, denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol gäller följande.
Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om
denne inte är folkbokförd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom
vars domkrets personen vistas.
Ett beslut som rör en juridisk
Ett beslut som rör en juridisk
person, varmed avses även person, varmed avses även
offentligrättsliga juridiska person- offentligrättsliga juridiska personer som staten, en kommun, ett er som staten, en kommun, ett
kommunalförbund eller ett lands- kommunalförbund eller en region,
ting, överklagas till den förvalt- överklagas till den förvaltningsningsrätt inom vars domkrets rätt inom vars domkrets föreföretagets eller verksamhetens tagets eller verksamhetens ledledning finns.
ning finns.
Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.126 Förslag till
lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
3§
I fråga om beslut enligt denna lag, eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol gäller följande.
Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om
denne inte är folkbokförd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom
vars domkrets personen vistas.
Ett beslut som rör en juridisk
Ett beslut som rör en juridisk
person, varmed avses även offent- person, varmed avses även offentligrättsliga juridiska personer så- ligrättsliga juridiska personer såsom staten, en kommun, ett som staten, en kommun, ett
kommunalförbund eller ett lands- kommunalförbund eller en region,
ting, överklagas till den förvalt- överklagas till den förvaltningsningsrätt inom vars domkrets rätt inom vars domkrets föreföretagets eller verksamhetens tagets eller verksamhetens ledledning finns.
ning finns.
Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.127 Förslag till
lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
organ
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2012:263) om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
2 §343
I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.
Allvarlig avvikande händelse
Händelse som inträffar i något
steg i kedjan från donation till
transplantation och som kan
1. leda till överföring av en
smittsam sjukdom eller till
döden,
2. vara livshotande eller invalidiserande eller medföra betydande funktionsnedsättning för
patienten, eller
3. leda till eller förlänga sjukdom eller behov av sjukhusvård.
Allvarlig biverkning

343
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Icke avsedd reaktion, inbegripet smittsam sjukdom, hos den
levande donatorn eller mottagaren som kan ha samband med
något steg i kedjan från donation
till transplantation, och som
1. kan leda till döden eller till
ett livshotande eller invalidiserande tillstånd,
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2. medför betydande funktionsnedsättning, eller
3. leder till eller förlänger sjukdom eller behov av sjukhusvård.
De myndigheter eller inrättBehörig myndighet eller delegerad
inrättning
ningar som anges i den förteckning som Europeiska kommissionen ska förse medlemsstaterna
med enligt artikel 8 i kommissionens genomförandedirektiv
2012/25/EU av den 9 oktober
2012 om informationsförfarandena för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ
avsedda för transplantation.
Organ

1. Differentierad del av människokroppen som består av olika
sorters vävnad och som upprätthåller sin struktur, kärlbildning
och förmåga att utveckla fysiologiska funktioner med en betydande grad av autonomi, eller
2. del av ett sådant organ som
avses i 1 och som är avsedd att
användas för samma syfte som
hela organet i människokroppen
och som uppfyller kraven för
struktur och kärlbildning.

Vårdgivare

Statlig myndighet, landsting
och kommun i fråga om sådan
hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan
juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälsooch sjukvård.
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Föreslagen lydelse
2§
I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.
Allvarlig avvikande händelse
Händelse som inträffar i något
steg i kedjan från donation till
transplantation och som kan
1. leda till överföring av en
smittsam sjukdom eller till döden,
2. vara livshotande eller invalidiserande eller medföra betydande funktionsnedsättning för
patienten, eller
3. leda till eller förlänga sjukdom eller behov av sjukhusvård.
Allvarlig biverkning

Icke avsedd reaktion, inbegripet smittsam sjukdom, hos den
levande donatorn eller mottagaren som kan ha samband med
något steg i kedjan från donation
till transplantation, och som
1. kan leda till döden eller till
ett livshotande eller invalidiserande tillstånd,
2. medför betydande funktionsnedsättning, eller
3. leder till eller förlänger sjukdom eller behov av sjukhusvård.

De myndigheter eller inrättBehörig myndighet eller delegerad
inrättning
ningar som anges i den förteckning som Europeiska kommissionen ska förse medlemsstaterna
med enligt artikel 8 i kommissionens genomförandedirektiv
2012/25/EU av den 9 oktober
2012 om informationsförfaran-
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dena för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ avsedda för transplantation.
Organ

1. Differentierad del av människokroppen som består av olika
sorters vävnad och som upprätthåller sin struktur, kärlbildning
och förmåga att utveckla fysiologiska funktioner med en betydande grad av autonomi, eller
2. del av ett sådant organ som
avses i 1 och som är avsedd att
användas för samma syfte som
hela organet i människokroppen
och som uppfyller kraven för
struktur och kärlbildning.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
landstinget eller kommunen har
ansvar för samt annan juridisk
person eller enskild näringsidkare
som bedriver hälso- och sjukvård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.128 Förslag till
lag om ändring i lagen (2013:407) om hälsooch sjukvård till vissa utlänningar som vistas
i Sverige utan nödvändiga tillstånd
Härigenom föreskrivs att 1, 2, 4 och 6–10 §§ lagen (2013:407)
om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §344
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för lands- melser om skyldighet för regioner
ting att, utöver vad som följer av att, utöver vad som följer av
och
sjukvårdslagen
hälsooch
sjukvårdslagen hälso(2017:30) och tandvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen
(1985:125), erbjuda hälso- och (1985:125), erbjuda hälso- och
sjukvård samt tandvård till vissa sjukvård samt tandvård till vissa
utlänningar som vistas inom ett utlänningar som vistas inom en
landsting utan att vara bosatta där. region utan att vara bosatta där.
2§
I lagen (2008:344) om hälsoI lagen (2008:344) om hälsooch sjukvård åt asylsökande m.fl. och sjukvård åt asylsökande m.fl.
finns bestämmelser om skyldig- finns bestämmelser om skyldighet för landsting att erbjuda het för regioner att erbjuda
hälso- och sjukvård samt tand- hälso- och sjukvård samt tandvård åt bl.a. asylsökande, perso- vård åt bl.a. asylsökande, personer som beviljats uppehållstill- ner som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och stånd med tillfälligt skydd och
personer som hålls i förvar.
personer som hålls i förvar.

344

Senaste lydelse 2017:64.
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4§
Ett landstings skyldigheter enEn regions skyldigheter enligt
ligt denna lag gäller endast för denna lag gäller endast för ututlänningar som vistas inom länningar som vistas inom regilandstinget.
onen.
Med landsting avses i denna
Med region avses i denna lag
lag även en kommun som inte även en kommun som inte ingår
ingår i ett landsting.
i en region.
6§
Ett landsting ska erbjuda såEn region ska erbjuda sådana
dana utlänningar som avses i 5 § utlänningar som avses i 5 § och
och som inte har fyllt 18 år vård som inte har fyllt 18 år vård i
i samma omfattning som erbjuds samma omfattning som erbjuds
dem som är bosatta inom lands- dem som är bosatta inom regitinget.
onen.
7§
Ett landsting ska erbjuda såEn region ska erbjuda sådana
dana utlänningar som avses i 5 § utlänningar som avses i 5 § och
och som har fyllt 18 år
som har fyllt 18 år
1. vård som inte kan anstå,
2. mödrahälsovård,
3. vård vid abort, och
4. preventivmedelsrådgivning.
8§
Ett landsting får erbjuda utEn region får erbjuda utlänningar som har fyllt 18 år och länningar som har fyllt 18 år och
som omfattas av denna lag vård som omfattas av denna lag vård
utöver vad som följer av 7 §.
utöver vad som följer av 7 §.
9 §345
Ett landsting ska erbjuda utEn region ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna länningar som omfattas av denna
lag sådana läkemedel som ingår i lag sådana läkemedel som ingår i
läkemedelsförmånerna enligt lagen läkemedelsförmånerna enligt lagen
345

Senaste lydelse 2016:524.
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(2002:160) om läkemedelsför- (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Ett landsting ska måner m.m. En region ska även
även erbjuda utlänningar som erbjuda utlänningar som omomfattas av denna lag och som fattas av denna lag och som inte
inte har fyllt 18 år sådana varor har fyllt 18 år sådana varor som
som avses i 18 § lagen om läke- avses i 18 § lagen om läkemedelsmedelsförmåner m.m.
förmåner m.m.
Första stycket gäller endast de läkemedel och andra varor som
förskrivs i samband med vård som ges med stöd av denna lag.
10 §
Ett landsting ska erbjuda utEn region ska erbjuda utlänlänningar som omfattas av denna ningar som omfattas av denna lag
lag en hälsoundersökning, om det en hälsoundersökning, om det
inte är uppenbart obehövligt.
inte är uppenbart obehövligt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om sådana hälsoundersökningar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.129 Förslag till
lag om ändring i lagen (2013:513)
om ersättning för kostnader till följd av vård
i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet
Härigenom föreskrivs att 4, 12 och 13 §§ lagen (2013:513) om
ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Det som i denna lag sägs om
Det som i denna lag sägs om
ett landsting gäller även en kom- en region gäller även en kommun som inte ingår i ett lands- mun som inte ingår i en region.
ting.
12 §346
Försäkringskassan ska, om det
Försäkringskassan ska, om det
inte är uppenbart obehövligt, i inte är uppenbart obehövligt, i
ett ärende om ersättning eller ett ärende om ersättning eller
förhandsbesked enligt denna lag förhandsbesked enligt denna lag
inhämta ett yttrande från det inhämta ett yttrande från den
landsting som enligt hälso- och region som enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) har an- sjukvårdslagen (2017:30) har ansvar för patientens vård i Sverige. svar för patientens vård i Sverige.
Om ett landsting ska yttra sig
Om en region ska yttra sig i
i ett ärende som avser ersättning ett ärende som avser ersättning
för hjälpmedel som berör en för hjälpmedel som berör en
kommun som ingår i landstinget, kommun som ingår i regionen,
ska landstinget inför yttrandet ska regionen inför yttrandet samsamråda med kommunen.
råda med kommunen.

346

Senaste lydelse 2017:65.
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13 §
Myndigheter ska inom ramen
Myndigheter ska inom ramen
för ett förfarande enligt 12 § eller för ett förfarande enligt 12 § eller
på begäran lämna Försäkrings- på begäran lämna Försäkringskassan, landsting och kommuner kassan, regioner och kommuner
sådana uppgifter som är av be- sådana uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna tydelse för tillämpningen av denna
lag.
lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.130 Förslag till
lag om ändring i lagen (2013:514)
om landstingens och kommunernas
kostnadsansvar för viss vård i utlandet
Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
samt 1–3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om landstingens och
kommunernas kostnadsansvar
för viss vård i utlandet

Lag om regionernas och
kommunernas kostnadsansvar
för viss vård i utlandet

1§
I denna lag finns bestämmelI denna lag finns bestämmelser om landstingens och kom- ser om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss munernas kostnadsansvar för viss
vård i utlandet.
vård i utlandet.
Det som i denna lag sägs om
Det som i denna lag sägs om
ett landsting gäller även en kom- en region gäller även en kommun som inte ingår i ett lands- mun som inte ingår i en region.
ting.
2§
Ett landsting har, om inget
En region har, om inget annat
annat sägs i denna lag, kostnads- sägs i denna lag, kostnadsansvar
ansvar för ersättningar som har för ersättningar som har bestämts
bestämts enligt
enligt
1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till
följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004
av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.
Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till
en patient som vid tiden för den vård ersättningen avser var
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1. bosatt inom landstinget, eller
1. bosatt inom regionen, eller
2. kvarskriven enligt 16 § folk2. kvarskriven enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och bokföringslagen (1991:481) och
stadigvarande vistades i lands- stadigvarande vistades i regionen.
tinget.
3§
Ett landsting ska ersätta FörEn region ska ersätta Försäksäkringskassan för sådana utbe- ringskassan för sådana utbetalda
talda ersättningar som avses i 2 §. ersättningar som avses i 2 §.
4§
En kommun som ingår i ett
En kommun som ingår i en
landsting har kostnadsansvar för region har kostnadsansvar för
ersättning som avses i 2 § om ersättning som avses i 2 § om
ersättningen avser hjälpmedel som ersättningen avser hjälpmedel som
kommunen skulle haft kostnads- kommunen skulle haft kostnadsansvar för om dessa tillhanda- ansvar för om dessa tillhandahållits i Sverige.
hållits i Sverige.
En kommun ska ersätta ett
En kommun ska ersätta en
landsting vad landstinget enligt region vad regionen enligt 3 § har
3 § har betalat ut för sådana betalat ut för sådana hjälpmedel
hjälpmedel som kommunen en- som kommunen enligt första
ligt första stycket har kostnads- stycket har kostnadsansvar för.
ansvar för.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.131 Förslag till
lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801)
Härigenom föreskrivs att 3, 11 och 17 §§ bibliotekslagen (2013:801)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Bibliotekshuvudmän är komBibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, munerna, regionerna, staten och,
i fråga om vissa skolor, enskilda. i fråga om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar
2. För skolbibliotek ansvarar
kommuner, landsting, staten eller kommuner, regioner, staten eller
enskilda huvudmän i enlighet med enskilda huvudmän i enlighet med
bestämmelserna i 2 kap. skol- bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).
lagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverk3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och samhet ansvarar regionerna och
de kommuner som inte ingår i de kommuner som inte ingår i
ett landsting.
en region.
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.
6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar
den som enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan
än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver
biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.
11 §
Varje landsting och de komVarje region och de kommuner som inte ingår i ett lands- muner som inte ingår i en region
ting ska bedriva regional biblio- ska bedriva regional biblioteksteksverksamhet med syfte att verksamhet med syfte att främja
främja samarbete, verksamhets- samarbete, verksamhetsutveckutveckling och kvalitet när det ling och kvalitet när det gäller
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gäller de folkbibliotek som är de folkbibliotek som är verkverksamma i länet.
samma i länet.
17 §
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
anta biblioteksplaner för sin verk- anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
samhet på biblioteksområdet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.132 Förslag till
lag om ändring i lagen (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska arbeta
med barn
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Den som erbjuds en anställDen som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett ning i staten, en kommun, en
landsting, ett företag eller en or- region, ett företag eller en orgaganisation ska, om arbetet inne- nisation ska, om arbetet innebär
bär direkt och regelbunden kon- direkt och regelbunden kontakt
takt med barn, på begäran av den med barn, på begäran av den som
som erbjuder anställningen visa erbjuder anställningen visa upp
upp ett utdrag ur det register ett utdrag ur det register som
som förs enligt lagen (1998:620) förs enligt lagen (1998:620) om
om belastningsregister.
belastningsregister.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.133 Förslag till
lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd
vid korttidsarbete
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Lagen gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är
fysiska personer och bedriver näringsverksamhet.
Lagen gäller dock inte
1. staten, landsting, kommu1. staten, regioner, kommuner, kommunalförbund och sam- ner, kommunalförbund och samverkansorgan,
verkansorgan,
2. juridiska personer över vilka
2. juridiska personer över vilka
staten, landsting, kommuner, staten, regioner, kommuner, komkommunalförbund och samver- munalförbund och samverkanskansorgan, var för sig eller till- organ, var för sig eller tillsamsammans, har ett direkt eller mans, har ett direkt eller indirekt
indirekt rättsligt bestämmande rättsligt bestämmande inflytande,
inflytande, såvida inte verksam- såvida inte verksamheten avser
heten avser affärsverksamhet, och affärsverksamhet, och
3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.134 Förslag till
lag om ändring i patientlagen (2014:821)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 b §, 8 kap. 1 § och
9 kap. 1 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2§
Bestämmelserna i 1 kap. 9 §,
Bestämmelserna i 1 kap. 9 §,
6 kap. 4 § och 7 kap. 1 och 2 §§ 6 kap. 4 § och 7 kap. 1 och 2 §§
gäller endast hälso- och sjuk- gäller endast hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med vårdsverksamhet som bedrivs med
ett landsting eller en kommun en region eller en kommun som
som huvudman.
huvudman.
Bestämmelserna i 2 kap. 3 och
Bestämmelserna i 2 kap. 3 och
4 §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1 § och 4 §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1 § och
9 kap. 1 § gäller endast hälso- 9 kap. 1 § gäller endast hälsooch sjukvårdsverksamhet som be- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med ett landsting som huvud- drivs med en region som huvudman.
man.
3 kap.
2 b §347
En patient som skrivs ut från
En patient som skrivs ut från
sluten vård ska få sammanfatt- sluten vård ska få sammanfattande information om den vård ande information om den vård
och behandling som getts under och behandling som getts under
vårdtiden, om avsikten är att vårdtiden, om avsikten är att
patienten ska få insatser från patienten ska få insatser från
socialtjänst, kommunal hälso- socialtjänst, kommunal hälsooch sjukvård eller den lands- och sjukvård eller den av regitingsfinansierade öppna vården. oner finansierade öppna vården.
Om information finns tillgäng- Om information finns tillgänglig, ska patienten även få upp- lig, ska patienten även få uppgifter om vem som är patientens gifter om vem som är patientens
347

Senaste lydelse 2017:615.
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fasta vårdkontakt, tidpunkt för
när samordnad individuell planering avses genomföras och uppgifter om befintliga planer för
vård och omsorg efter utskrivningen.

8 kap.
1§
En patient med livshotande
En patient med livshotande
eller särskilt allvarlig sjukdom eller särskilt allvarlig sjukdom
eller skada ska få möjlighet att eller skada ska få möjlighet att
inom eller utom det egna lands- inom eller utom den egna regitinget få en ny medicinsk bedöm- onen få en ny medicinsk bedömning.
ning.
Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om
1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och
till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.
9 kap.
1§
En patient som omfattas av
En patient som omfattas av
ett landstings ansvar för hälso- och en regions ansvar för hälso- och
sjukvård ska inom eller utom sjukvård ska inom eller utom
detta landsting få möjlighet att denna region få möjlighet att
välja utförare av offentligt finan- välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.
sierad öppen vård.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.135 Förslag till
lag om ändring i lagen (2015:62) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton
med anledning av FATCA-avtalet
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCAavtalet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
4§
Med myndighetsenhet avses
Med myndighetsenhet avses
staten Sverige, Sveriges riksdag, staten Sverige, Sveriges riksdag,
Sveriges regering, svenska lands- Sveriges regering, svenska regiting, svenska kommuner och till oner, svenska kommuner och till
någon av dessa hörande organ, någon av dessa hörande organ,
verk, integrerade delar eller kon- verk, integrerade delar eller kontrollerade enheter.
trollerade enheter.
Med integrerad del avses person, organisation, förvaltning, verk,
fond, institution eller annat organ, oavsett sammansättning, som
utgör en svensk myndighet. Detta gäller dock bara om myndighetens nettoinkomster tillgodogörs myndighetens eget konto eller
annat svenskt konto som innehas av en myndighetsenhet och ingen
del av nettoinkomsterna fördelas till förmån för någon privatperson. Begreppet integrerad del omfattar inte fysisk person som är
statschef eller tjänsteman eller handläggare inom offentlig förvaltning och som agerar i privat eller eget syfte.
Med kontrollerad enhet avses enhet som till sin form är skild
från svenska staten eller som på annat sätt utgör en separat juridisk
enhet och
1. som helt och hållet ägs och kontrolleras av en eller flera svenska
myndighetsenheter, antingen direkt eller via en eller flera kontrollerade enheter,
2. vars nettoinkomster tillgodogörs enhetens eget konto eller
konton hos en eller flera svenska myndighetsenheter, och ingen del av
enhetens inkomster fördelas till förmån för någon privatperson, och
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3. vars tillgångar tillfaller en eller flera svenska myndighetsenheter
vid upplösning.
Inkomster anses inte fördelade till förmån för privatpersoner om
dessa personer är de avsedda förmånstagarna för ett offentligt program, och verksamheten inom programmet bedrivs till förmån för
allmänheten och för det allmännas bästa eller rör administration inom
någon fas av myndighetsutövning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.136 Förslag till
lag om ändring i lagen (2015:602)
om överlämnande av allmänna handlingar
för förvaring
Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (2015:602) om överlämnande
av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §
Fullmäktige i en kommun får under samma förutsättningar som
anges i 3 § besluta att allmänna handlingar som kommit in till eller
upprättats hos en kommunal myndighet får överlämnas till ett svenskt
enskilt organ och förvaras där under viss tid utan att handlingarna
upphör att vara allmänna.
Det som sägs om kommuner
Det som sägs om kommuner
i denna lag avser även landsting. i denna lag avser även regioner.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.137 Förslag till
lag om ändring i lagen (2015:911) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton
vid automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
3§
Med svensk myndighetsenhet
Med svensk myndighetsenhet
avses staten Sverige, Sveriges riks- avses staten Sverige, Sveriges riksdag, Sveriges regering, svenska dag, Sveriges regering, svenska
landsting, svenska kommuner och regioner, svenska kommuner och
till någon av dessa hörande organ, till någon av dessa hörande organ,
verk, integrerade delar eller kon- verk, integrerade delar eller kontrollerade enheter.
trollerade enheter.
Med integrerad del avses person, organisation, förvaltning, verk,
fond, institution eller annat organ, oavsett sammansättning, som
utgör en svensk myndighet. Detta gäller dock bara om myndighetens nettoinkomster tillgodogörs myndighetens eget konto eller
annat svenskt konto som innehas av en myndighetsenhet och ingen
del av nettoinkomsterna fördelas till förmån för någon privatperson. Begreppet integrerad del omfattar inte en fysisk person som är
statschef eller tjänsteman eller handläggare inom offentlig förvaltning och som agerar i privat eller eget syfte.
Med kontrollerad enhet avses en enhet som till sin form är skild
från svenska staten eller som på annat sätt utgör en separat juridisk
enhet och
1. som helt och hållet ägs och kontrolleras av en eller flera svenska
myndighetsenheter, antingen direkt eller via en eller flera kontrollerade enheter,
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2. vars nettoinkomster tillgodogörs enhetens eget konto eller
konton hos en eller flera svenska myndighetsenheter, och ingen del
av enhetens inkomster fördelas till förmån för någon privatperson, och
3. vars tillgångar tillfaller en eller flera svenska myndighetsenheter
vid upplösning.
Inkomster anses inte fördelade till förmån för privatpersoner om
dessa personer är de avsedda förmånstagarna för ett offentligt program, och verksamheten inom programmet bedrivs till förmån för
allmänheten och för det allmännas bästa eller rör administration inom
någon fas av myndighetsutövning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.138 Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:35) om bidrag
för glasögon till vissa barn och unga
Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2016:35) om bidrag
för glasögon till vissa barn och unga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §348
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om landstingens skyldig- melser om regionernas skyldighet att lämna bidrag för kostna- het att lämna bidrag för kostnader för glasögon eller kontakt- der för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn och unga.
linser till vissa barn och unga.
Särskilda bestämmelser om
Särskilda bestämmelser om
landstingens skyldigheter att er- regionernas skyldigheter att erbjuda hälso- och sjukvård finns i bjuda hälso- och sjukvård finns i
hälsooch
sjukvårdslagen hälsooch
sjukvårdslagen
(2017:30), lagen (2008:344) om (2017:30), lagen (2008:344) om
hälso- och sjukvård åt asylsök- hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) ande m.fl. och lagen (2013:407)
om hälso- och sjukvård till vissa om hälso- och sjukvård till vissa
utlänningar som vistas i Sverige utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd.
utan nödvändiga tillstånd.
2 §349
Ett landsting ska lämna biEn region ska lämna bidrag
drag för kostnad för glasögon för kostnad för glasögon eller
eller kontaktlinser till barn och kontaktlinser till barn och unga
unga som är mellan 8 och 19 år som är mellan 8 och 19 år och
och som omfattas av landstingets som omfattas av regionens skylskyldighet att erbjuda hjälpmedel dighet att erbjuda hjälpmedel
enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjuk- enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Detsamma vårdslagen (2017:30). Detsamma
gäller den som erbjuds hälso- gäller den som erbjuds hälso348
349

Senaste lydelse 2017:67.
Senaste lydelse 2017:67.
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och sjukvård med stöd av lagen och sjukvård med stöd av lagen
(2008:344) om hälso- och sjuk- (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och vård åt asylsökande m.fl. och
lagen (2013:407) om hälso- och lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som sjukvård till vissa utlänningar som
vistas i Sverige utan nödvändiga vistas i Sverige utan nödvändiga
tillstånd.
tillstånd.
Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och
övriga villkor för bidraget samt om återbetalningsskyldighet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.139 Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:659)
om avgiftsfrihet för viss screening
inom hälso- och sjukvården
Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ och rubriken närmast före
2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälsooch sjukvården ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §350
I denna lag finns bestämmelI denna lag finns bestämmelser om landstingets ansvar för viss ser om regionens ansvar för viss
avgiftsfri screening inom hälso- avgiftsfri screening inom hälsooch sjukvården utöver vad som och sjukvården utöver vad som
följer av hälso- och sjukvårds- följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
lagen (2017:30).
Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning
med hjälp av en speciell metod av en grupp personer för att upptäcka tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa.
Landstingets ansvar

Regionens ansvar

2 §351
Ett landsting ska erbjuda dem
En region ska erbjuda dem
som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 § som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 §
hälsooch
sjukvårdslagen hälsooch
sjukvårdslagen
(2017:30) avgiftsfri screening i (2017:30) avgiftsfri screening i
enlighet med vad som föreskrivs enlighet med vad som föreskrivs
med stöd av 3 §.
med stöd av 3 §.
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
ett landsting gäller också en kom- en region gäller också en kommun
mun som inte ingår i ett landsting. som inte ingår i en region.

350
351

Senaste lydelse 2017:68.
Senaste lydelse 2017:68.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.140 Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 18 och 22 §§ lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
18 §
Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är
1. som till största delen är
finansierad av staten, en kommun, finansierad av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet,
myndighet,
2. vars verksamhet står under
2. vars verksamhet står under
kontroll av staten, en kommun, kontroll av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
myndighet, eller
lande myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsva3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva rande ledningsorgan mer än halva
antalet ledamöter är utsedda av antalet ledamöter är utsedda av
staten, en kommun, ett landsting staten, en kommun, en region
eller en upphandlande myndighet. eller en upphandlande myndighet.
22 §
Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en
1. beslutande församling i en
kommun eller ett landsting,
kommun eller en region,
2. offentligt styrt organ som avses i 18 §, och
3. sammanslutning av
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a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, eller
b) ett eller flera organ enligt 2.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.141 Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 17 och 23 §§ lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
17 §
Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är
1. som till största delen är
finansierad av staten, en kommun, finansierad av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet,
myndighet,
2. vars verksamhet står under
2. vars verksamhet står under
kontroll av staten, en kommun, kontroll av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
myndighet, eller
lande myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsva3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva rande ledningsorgan mer än halva
antalet ledamöter är utsedda av antalet ledamöter är utsedda av
staten, en kommun, ett landsting staten, en kommun, en region
eller en upphandlande myndighet. eller en upphandlande myndighet.
23 §
Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal
myndighet.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en
1. beslutande församling i en
kommun eller ett landsting,
kommun eller en region,
2. offentligt styrt organ som avses i 17 §, och
3. sammanslutning av
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a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, eller
b) ett eller flera organ enligt 2.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.142 Förslag till
lag om ändring i lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 17, 20 och 21 §§ lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
17 §
Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är fi1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, nansierad av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet,
myndighet,
2. vars verksamhet står under
2. vars verksamhet står under
kontroll av staten, en kommun, kontroll av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphand- en region eller en upphandlande
lande myndighet, eller
myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsva3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva rande ledningsorgan mer än halva
antalet ledamöter är utsedda av antalet ledamöter är utsedda av
staten, en kommun, ett landsting staten, en kommun, en region
eller en upphandlande myndighet. eller en upphandlande myndighet.
20 §
Med upphandlande enhet avses i denna lag en enhet som bedriver
någon av de verksamheter som anges i bilaga 2 och tilldelar en koncession för bedrivande av sådan verksamhet och som är
1. en statlig eller kommunal
1. en statlig eller kommunal
myndighet, beslutande försam- myndighet, beslutande församling i en kommun eller ett lands- ling i en kommun eller en region,
ting, ett offentligt styrt organ ett offentligt styrt organ som
som avses i 17 § eller en sam- avses i 17 § eller en sammanslutmanslutning av en eller flera myn- ning av en eller flera myndigdigheter eller församlingar eller en heter eller församlingar eller en
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sammanslutning av ett eller flera sammanslutning av ett eller flera
offentligt styrda organ,
offentligt styrda organ,
2. ett företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över på det sätt som anges i andra stycket, eller
3. en annan enhet än de som anges i 1 och 2, om den bedriver sin
verksamhet med stöd av en sådan ensamrätt enligt 12 § eller en
särskild rättighet enligt 18 § som beviljats för bedrivande av någon
av de verksamheter som anges i bilaga 2.
Ett bestämmande inflytande enligt första stycket 2 ska anses finnas
om en upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, innehar mer
än hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av
röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse
mer än halva antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.
En sådan enhet som anges i första stycket 3 utgör inte en upphandlande enhet om den har beviljats särskilda rättigheter eller
ensamrätter genom ett förfarande som offentliggjorts på lämpligt
sätt och om beviljandet av dessa rättigheter har grundats på objektiva kriterier.
21 §
Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en
1. beslutande församling i en
kommun eller ett landsting,
kommun eller en region,
2. offentligt styrt organ som avses i 17 §, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, eller
b) ett eller flera organ enligt 2.
En myndighet som bedriver någon av de verksamheter som anges i bilaga 2 och tilldelar en koncession för bedrivande av sådan
verksamhet utgör dock inte en upphandlande myndighet enligt denna
lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.143 Förslag till
lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 2, 3 och 7 §§,
6 kap. 1 §, 7 kap. 1–3 och 5 a–9 §§, 8 kap. 1–9 §§, 9 kap. 1–4 §§,
10 kap. 1–5 §§, 11 kap. 4 §, 12 kap. 4 §, 14 kap. 1–3 §§, 15 kap. 1 §,
16 kap. 1–4 §§, 17 kap. 1, 2 och 6 §§ och 18 kap. 2 och 3 §§ samt
rubriken närmast före 14 kap. 1 och 2 §§ och 17 kap. 6 § och
närmast efter 6 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjuk- melser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras vårdsverksamhet ska organiseras
och bedrivas. Lagen gäller för och bedrivas. Lagen gäller för
samtliga vårdgivare samt lands- samtliga vårdgivare samt regioner
ting och kommuner som huvud- och kommuner som huvudmän.
män.
Lagen består av fem avdelningar:
Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.).
Avdelning II innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård
(3–6 kap.).
Avdelning III innehåller beAvdelning III innehåller bestämmelser om landstingets ansvar stämmelser om regionens ansvar
som huvudman (7–10 kap.).
som huvudman (7–10 kap.).
Avdelning IV innehåller bestämmelser om kommunens ansvar
som huvudman (11–13 kap.).
Avdelning V innehåller övriga bestämmelser för huvudmännen
(14–18 kap.).
2§
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
landsting gäller också kommuner regioner gäller också kommuner
som inte ingår i en region.
som inte ingår i ett landsting.
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Avdelning IV gäller de komAvdelning IV gäller de kommuner som inte ingår i ett lands- muner som inte ingår i en region
ting enbart i de fall det är särskilt enbart i de fall det är särskilt föreföreskrivet.
skrivet.
2 kap.
2§
Med huvudman avses i denna
Med huvudman avses i denna
lag det landsting eller den kom- lag den region eller den kommun
mun som enligt lagen ansvarar för som enligt lagen ansvarar för att
att erbjuda hälso- och sjukvård. erbjuda hälso- och sjukvård.
Inom en huvudmans geografiska Inom en huvudmans geografiska
område kan en eller flera vård- område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.
givare bedriva verksamhet.
3§
Med vårdgivare avses i denna
Med vårdgivare avses i denna
lag statlig myndighet, landsting, lag statlig myndighet, region,
kommun, annan juridisk person kommun, annan juridisk person
eller enskild näringsidkare som eller enskild näringsidkare som
bedriver hälso- och sjukvårds- bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
verksamhet.
Lydelse enligt prop. 2017/18:40

Föreslagen lydelse

7§
Med nationell högspecialiserad
Med nationell högspecialiserad
vård avses i denna lag offentligt vård avses i denna lag offentligt
finansierad hälso- och sjukvård finansierad hälso- och sjukvård
som behöver koncentreras till en som behöver koncentreras till en
eller flera enheter men inte till eller flera enheter men inte till
varje sjukvårdsregion för att kva- varje samverkansregion för att
liteten, patientsäkerheten och kvaliteten, patientsäkerheten och
kunskapsutvecklingen ska kunna kunskapsutvecklingen ska kunna
upprätthållas och ett effektivt upprätthållas och ett effektivt
användande av hälso- och sjuk- användande av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna upp- vårdens resurser ska kunna uppnås.
nås.
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Föreslagen lydelse

6 kap.
1§
Regeringen får meddela föreskrifter om
1. att landet ska delas in i
1. att landet ska delas in i
regioner för den hälso- och sjuk- samverkansregioner för den hälsovård som berör flera landsting,
och sjukvård som berör flera
regioner
2. hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig
utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, och
3. bedrivande av hälso- och sjukvårdsverksamhet i övrigt.
AVDELNING III.
LANDSTINGETS ANSVAR
SOM HUVUDMAN

AVDELNING III.
REGIONENS ANSVAR
SOM HUVUDMAN

7 kap.
1 §352
Ledningen av hälso- och sjukLedningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten i landstinget vårdsverksamheten i regionen ska
ska utövas av en eller flera nämn- utövas av en eller flera nämnder.
der. För en sådan nämnd gäller För en sådan nämnd gäller vad
vad som är föreskrivet om nämn- som är föreskrivet om nämnder
der i kommunallagen (2017:725). i kommunallagen (2017:725). BeBestämmelser om gemensam stämmelser om gemensam nämnd
nämnd finns i lagen (2003:192) finns i lagen (2003:192) om
om gemensam nämnd inom vård- gemensam nämnd inom vårdoch omsorgsområdet.
och omsorgsområdet.
2§
Landstinget ska planera sin
Regionen ska planera sin
hälso- och sjukvård med utgångs- hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem punkt i behovet av vård hos dem
352

Senaste lydelse 2017:773.
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som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård.
Landstinget ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare.
Landstinget ska även planera
sin hälso- och sjukvård så att en
katastrofmedicinsk beredskap
upprätthålls.

som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård.
Regionen ska vid planeringen
beakta den hälso- och sjukvård
som erbjuds av andra vårdgivare.
Regionen ska även planera sin
hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

Lydelse enligt prop. 2017/18:83

Föreslagen lydelse

2a§
Landstinget ska organisera
Regionen ska organisera hälsohälso- och sjukvårdsverksamhet- och sjukvårdsverksamheten så att
en så att vården kan ges nära be- vården kan ges nära befolkningfolkningen. Om det är motiverat en. Om det är motiverat av kvaav kvalitets- eller effektivitets- litets- eller effektivitetsskäl, får
skäl, får vården koncentreras geo- vården koncentreras geografiskt.
grafiskt.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Landstinget ska organisera
Regionen ska organisera priprimärvården så att alla som om- märvården så att alla som omfattas av landstingets ansvar för fattas av regionens ansvar för
hälso- och sjukvård kan välja ut- hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårds- förare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och tjänster samt få tillgång till och
välja en fast läkarkontakt (vård- välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Landstinget får inte valssystem). Regionen får inte
begränsa den enskildes val till ett begränsa den enskildes val till ett
visst geografiskt område inom visst geografiskt område inom
landstinget.
regionen.
Landstinget ska utforma vårdRegionen ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare valssystemet så att alla utförare
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behandlas lika, om det inte finns
skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare
inom ett vårdvalssystem ska följa
den enskildes val av utförare.
När landstinget beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen
(2008:962) om valfrihetssystem
tillämpas.

behandlas lika, om det inte finns
skäl för något annat. Ersättningen från regionen till utförare inom
ett vårdvalssystem ska följa den
enskildes val av utförare.
När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen
(2008:962) om valfrihetssystem
tillämpas.

Lydelse enligt prop. 2017/18:40

Föreslagen lydelse

5a§
För att få bedriva nationell
För att få bedriva nationell
högspecialiserad vård krävs det högspecialiserad vård krävs det
tillstånd. Den myndighet som tillstånd. Den myndighet som
regeringen bestämmer får efter regeringen bestämmer får efter
ansökan från ett landsting besluta ansökan från en region besluta
om ett sådant tillstånd. Tillstån- om ett sådant tillstånd. Tillståndet ska gälla tills vidare och vara det ska gälla tills vidare och vara
förenat med villkor.
förenat med villkor.
Ett tillstånd får återkallas om villkoren för det inte längre är
uppfyllda, om förutsättningarna för tillståndet har ändrats eller om
tillståndshavaren begär det.
Beslut enligt första och andra styckena får inte överklagas.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Landstinget svarar för att det
Regionen svarar för att det
inom landstinget finns en ända- inom regionen finns en ändamålsmålsenlig organisation för att till enlig organisation för att till och
och från vårdinrättning eller från vårdinrättning eller läkare
läkare transportera personer vars transportera personer vars tilltillstånd kräver att transporten stånd kräver att transporten ututförs med transportmedel som förs med transportmedel som är
är särskilt inrättade för ända- särskilt inrättade för ändamålet.
målet.

425

Författningsförslag

SOU 2018:10

7§
I planeringen och utvecklingI planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska en av hälso- och sjukvården ska
landstinget samverka med sam- regionen samverka med samhällshällsorgan, organisationer och organ, organisationer och vårdvårdgivare.
givare.
8§
I frågor om hälso- och sjukI frågor om hälso- och sjukvård som berör flera landsting vård som berör flera regioner ska
regionerna samverka.
ska landstingen samverka.
9§
Landstinget får träffa överRegionen får träffa överensenskommelser med kommuner, kommelser med kommuner, FörFörsäkringskassan och Arbets- säkringskassan och Arbetsförförmedlingen om att inom ramen medlingen om att inom ramen
för landstingets uppgifter enligt för regionens uppgifter enligt
denna lag samverka i syfte att denna lag samverka i syfte att
uppnå en effektivare användning uppnå en effektivare användning
av tillgängliga resurser. Lands- av tillgängliga resurser. Regionen
tinget ska bidra till finansier- ska bidra till finansieringen av
ingen av sådan verksamhet som sådan verksamhet som bedrivs i
bedrivs i samverkan. Enligt lagen samverkan.
Enligt
lagen
(2003:1210) om finansiell sam- (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ordning av rehabiliteringsinsatser
får landstinget delta i finansiell får regionen delta i finansiell
samordning inom rehabiliterings- samordning inom rehabiliteringsområdet.
området.
Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Riksrevisionen har rätt att ta del av de uppgifter som
behövs för granskningen.
8 kap.
1§
Landstinget ska erbjuda en
Regionen ska erbjuda en god
god hälso- och sjukvård åt den hälso- och sjukvård åt den som
som är bosatt inom landstinget. är bosatt inom regionen. Det-
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Detsamma gäller i fråga om den
som är kvarskriven enligt 16 §
folkbokföringslagen (1991:481)
och som stadigvarande vistas
inom landstinget. Även i övrigt
ska landstinget verka för en god
hälsa hos befolkningen.

Författningsförslag

samma gäller i fråga om den som
är kvarskriven enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och
som stadigvarande vistas inom
regionen. Även i övrigt ska regionen verka för en god hälsa hos
befolkningen.

2§
Landstinget ska även erbjuda
Regionen ska även erbjuda en
en god hälso- och sjukvård åt
god hälso- och sjukvård åt
1. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i
Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april
2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
2. den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av förordningen.
Vården ska erbjudas av det
Vården ska erbjudas av den
landsting inom vars område per- region inom vars område personen är förvärvsverksam eller, i sonen är förvärvsverksam eller, i
fråga om en person som är arbets- fråga om en person som är arbetslös, det landsting inom vars om- lös, den region inom vars område
råde denne är registrerad som denne är registrerad som arbetsarbetssökande. I den utsträckning sökande. I den utsträckning
familjemedlemmar till dessa per- familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i soner har rätt till vårdförmåner i
Sverige vid sjukdom och moder- Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av skap enligt vad som följer av
förordningen, ska familjemedlem- förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma marna erbjudas vård av samma
landsting. Om familjemedlem- region. Om familjemedlemmarmarna är bosatta i Sverige gäller na är bosatta i Sverige gäller
dock 1 §.
dock 1 §.
3§
Regionen ska erbjuda öppen
Landstinget ska erbjuda öppen
vård åt den som omfattas av ett vård åt den som omfattas av en
annat landstings ansvar för hälso- annan regions ansvar för hälsooch sjukvård. En sådan patient och sjukvård. En sådan patient
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omfattas inte av landstingets vårdgaranti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt
ska vården ges på samma villkor
som de villkor som gäller för de
egna invånarna.
Om patienten omfattas av ett
annat landstings ansvar för hälsooch sjukvård enligt 1 §, svarar det
landstinget för kostnaderna för
vård som patienten ges med stöd
av första stycket. Detta gäller
dock inte om det landstinget
ställer krav på remiss för vården
och dessa remissregler inte följs.
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omfattas inte av regionens vårdgaranti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt
ska vården ges på samma villkor
som de villkor som gäller för de
egna invånarna.
Om patienten omfattas av en
annan regions ansvar för hälsooch sjukvård enligt 1 §, svarar
den regionen för kostnaderna för
vård som patienten ges med stöd
av första stycket. Detta gäller
dock inte om den regionen ställer
krav på remiss för vården och
dessa remissregler inte följs.

4§
Om någon som vistas inom
Om någon som vistas inom
landstinget utan att vara bosatt där regionen utan att vara bosatt där
behöver omedelbar hälso- och behöver omedelbar hälso- och
sjukvård, ska landstinget erbjuda sjukvård, ska regionen erbjuda
sådan vård.
sådan vård.
Lydelse enligt prop. 2017/18:40

Föreslagen lydelse

5§
Landstinget får också i andra
Regionen får också i andra
fall erbjuda hälso- och sjukvård fall erbjuda hälso- och sjukvård
åt den som omfattas av ett annat åt den som omfattas av en annan
landstings ansvar för hälso- och regions ansvar för hälso- och sjuksjukvård, om
vård, om
1. landstingen kommer över1. regionerna kommer överens om det, eller
ens om det, eller
2. det är fråga om nationell
2. det är fråga om nationell
högspecialiserad vård.
högspecialiserad vård.

428

SOU 2018:10

Nuvarande lydelse

Författningsförslag

Föreslagen lydelse

6§
Landstingets ansvar omfattar
Regionens ansvar omfattar inte
inte sådan hälso- och sjukvård sådan hälso- och sjukvård som en
som en kommun inom landstinget kommun inom regionen har anhar ansvar för enligt 12 kap. 1 § svar för enligt 12 kap. 1 § eller
eller 14 kap. 1 §.
14 kap. 1 §.
7§
Landstinget ska erbjuda dem
Regionen ska erbjuda dem
som avses i 1 §
som avses i 1 §
1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda,
vuxendöva och hörselskadade.
Landstingets ansvar omfattar
Regionens ansvar omfattar
dock inte insatser enligt första dock inte insatser enligt första
stycket 1 och 2 som en kommun stycket 1 och 2 som en kommun
inom landstinget ansvarar för en- inom regionen ansvarar för enligt 12 kap. 5 §. Landstingets an- ligt 12 kap. 5 §. Regionens ansvar
svar innebär inte någon inskränk- innebär inte någon inskränkning
ning i de skyldigheter som arbets- i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt givare eller andra kan ha enligt
annan lag.
annan lag.
Landstinget ska, i samverkan
Regionen ska, i samverkan
med patienten, upprätta en indi- med patienten, upprätta en individuell plan när insatser som avses viduell plan när insatser som avses
i första stycket 1 eller 2 erbjuds. i första stycket 1 eller 2 erbjuds.
Av planen ska planerade och Av planen ska planerade och
beslutade insatser framgå.
beslutade insatser framgå.
8§
Landstinget får erbjuda läkeRegionen får erbjuda läkemedel utan kostnad till den som medel utan kostnad till den som
får hälso- och sjukvård i hemmet får hälso- och sjukvård i hemmet
(hemsjukvård).
(hemsjukvård).
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9§
Landstinget ska tillhandahålla
Regionen ska tillhandahålla
den som avses i 1 § förbruk- den som avses i 1 § förbrukningsartiklar som fortlöpande be- ningsartiklar som fortlöpande behövs på grund av allvarlig sjuk- hövs på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för dom eller efter behandling för
sådan sjukdom. Detta gäller inte sådan sjukdom. Detta gäller inte
om kommunen har motsvarande om kommunen har motsvarande
ansvar enligt 12 kap. 6 §.
ansvar enligt 12 kap. 6 §.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka förbrukningsartiklar som omfattas av
första stycket.
Lydelse enligt prop. 2017/18:83

Föreslagen lydelse

9 kap.
1§
Landstinget ska erbjuda vårdRegionen ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av garanti åt den som omfattas av
landstingets ansvar enligt 8 kap. regionens ansvar enligt 8 kap. 1
1 eller 2 §. Vårdgarantin ska inne- eller 2 §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den hålla en försäkran om att den
enskilde inom viss tid får
enskilde inom viss tid får
1. kontakt med primärvården,
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården,
3. besöka den specialiserade vården, och
4. planerad vård.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Om landstinget inte uppfyller
Om regionen inte uppfyller
garantin enligt 1 § 3 eller 4, ska garantin enligt 1 § 3 eller 4, ska
landstinget se till att patienten får regionen se till att patienten får
vård hos en annan vårdgivare utan vård hos en annan vårdgivare utan
extra kostnad för patienten.
extra kostnad för patienten.
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3§
Landstinget ska rapportera in
Regionen ska rapportera in
uppgifter om väntetider till en uppgifter om väntetider till en
nationell databas.
nationell databas.
4§
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. de tidsperioder inom vilka vårdgarantin enligt 1 § ska vara
uppfylld och i övrigt om garantins innehåll, och
2. landstingens rapporterings2. regionernas rapporteringsskyldighet enligt 3 §.
skyldighet enligt 3 §.
10 kap.
1§
Landstinget ska ge patienten
Regionen ska ge patienten
möjlighet att välja behandlings- möjlighet att välja behandlingsalternativ enligt vad som anges i alternativ enligt vad som anges i
7 kap. 1 § patientlagen (2014:821). 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).
2§
Landstinget ska ge patienten
Regionen ska ge patienten
möjlighet att välja hjälpmedel möjlighet att välja hjälpmedel
enligt vad som anges i 7 kap. 2 § enligt vad som anges i 7 kap. 2 §
patientlagen (2014:821).
patientlagen (2014:821).
3§
Landstinget ska ge patienten
Regionen ska ge patienten
möjlighet att få en ny medicinsk möjlighet att få en ny medicinsk
bedömning enligt vad som anges bedömning enligt vad som anges
i
8 kap.
1§
patientlagen i
8 kap.
1§
patientlagen
(2014:821).
(2014:821).
4§
I samband med sjöräddningsI samband med sjöräddningsinsatser i de delar av havet utan- insatser i de delar av havet utanför Sveriges sjöterritorium, där för Sveriges sjöterritorium, där
sjöräddningstjänsten ankommer sjöräddningstjänsten ankommer
på svenska myndigheter, får på svenska myndigheter, får
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landstinget bedriva hälso- och
sjukvård i syfte att minimera de
fysiska och psykiska följdverkningarna av en olycka.
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regionen bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera de
fysiska och psykiska följdverkningarna av en olycka.

5§
I landstingen ska det finnas
I regionerna ska det finnas
möjligheter till anställning för möjligheter till anställning för
läkares allmäntjänstgöring i sådan läkares allmäntjänstgöring i sådan
omfattning att alla läkare som omfattning att alla läkare som
avlagt läkarexamen och läkare avlagt läkarexamen och läkare
med utländsk utbildning som med utländsk utbildning som
föreskrivits allmäntjänstgöring föreskrivits allmäntjänstgöring
ges möjlighet att fullgöra prak- ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legi- tisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare enligt 4 kap. timation som läkare enligt 4 kap.
patientsäkerhetslagen (2010:659). patientsäkerhetslagen (2010:659).
Anställning för allmäntjänst- Anställning för allmäntjänstgöring ska ske för viss tid.
göring ska ske för viss tid.
I landstingen ska det också
I regionerna ska det också
finnas möjligheter till anställning finnas möjligheter till anställning
för läkares specialiseringstjänst- för läkares specialiseringstjänstgöring i en omfattning som mot- göring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida be- svarar det planerade framtida behovet av läkare med specialist- hovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet. kompetens i klinisk verksamhet.
11 kap.
4§
Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska
det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering,
får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter
som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Första och andra styckena
Första och andra styckena
gäller sådan hälso- och sjukvårds- gäller sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som avses i 12 kap. 1 verksamhet som avses i 12 kap. 1
och 2 §§ i en kommun som inte och 2 §§ i en kommun som inte
ingår i ett landsting, om det i ingår i en region, om det i verk-
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verksamheten inte finns någon samheten inte finns någon läkare.
läkare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för personal som
avses i första och andra styckena.
12 kap.
4§
Regionen får på framställning
Landstinget får på framställning av en kommun inom lands- av en kommun inom regionen
tinget erbjuda läkemedel utan erbjuda läkemedel utan kostnad
kostnad ur läkemedelsförråd till ur läkemedelsförråd till den som
den som
1. bor i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §
andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), eller
2. får hemsjukvård genom kommunens försorg.
Landstinget svarar för kostRegionen svarar för kostnanaderna för läkemedel som rekvi- derna för läkemedel som rekvireras till läkemedelsförråden.
reras till läkemedelsförråden.
Överlåtelse av ansvar
från landsting till kommun

14 kap.
Överlåtelse av ansvar
från region till kommun

1§
Landstinget får till en komRegionen får till en kommun
mun inom landstinget överlåta inom regionen överlåta skyldigskyldigheten att erbjuda hälso- heten att erbjuda hälso- och
och sjukvård i hemmet (hem- sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
sjukvård) i ordinärt boende, om i ordinärt boende, om regionen
landstinget och kommunen kom- och kommunen kommer överens
mer överens om det. Överens- om det. Överenskommelsen får
kommelsen får inte avse ansvar inte avse ansvar för hälso- och
för hälso- och sjukvård som ges sjukvård som ges av läkare. Överav läkare. Överenskommelsen får enskommelsen får även avse anäven avse ansvar för sådana för- svar för sådana förbrukningsbrukningsartiklar som avses i artiklar som avses i 8 kap. 9 §.
8 kap. 9 §.
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Landstinget får lämna sådant
Regionen får lämna sådant
ekonomiskt bidrag till kommun- ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överlåtelsen. en som motiveras av överlåtelsen.
2§
Om samtliga kommuner inom
Om samtliga kommuner inom
ett landstings område ingår i en en regions område ingår i en överöverlåtelse av ansvar för hem- låtelse av ansvar för hemsjukvård
sjukvård enligt 1 § och om det enligt 1 § och om det behövs för
behövs för kostnadsutjämning kostnadsutjämning mellan kommellan kommunerna, får kom- munerna, får kommunerna lämna
munerna lämna ekonomiskt bi- ekonomiskt bidrag till varandra.
drag till varandra.
3§
Landstinget får träffa överensRegionen får träffa överenskommelse med en kommun inom kommelse med en kommun inom
landstinget om att kommunen regionen om att kommunen ska
ska ha ansvar för hjälpmedel för ha ansvar för hjälpmedel för
personer med funktionsnedsätt- personer med funktionsnedsättning. Bestämmelserna om indivi- ning. Bestämmelserna om individuell plan i 12 kap. 5 § andra duell plan i 12 kap. 5 § andra
stycket och om val av hjälpmedel stycket och om val av hjälpmedel
i 13 kap. 2 § gäller även i dessa i 13 kap. 2 § gäller även i dessa
fall.
fall.
Lydelse enligt Prop. 2016/17:167

Föreslagen lydelse

15 kap.
1§
Landsting och kommuner får,
Regioner och kommuner får,
med de undantag som anges i 2 med de undantag som anges i 2
och 3 §§, med bibehållet huvud- och 3 §§, med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med någon mannaskap sluta avtal med någon
annan om att utföra de uppgifter annan om att utföra de uppgifter
som landstinget eller kommunen som regionen eller kommunen
ansvarar för enligt denna lag. Av ansvarar för enligt denna lag. Av
avtalet ska framgå de särskilda avtalet ska framgå de särskilda
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villkor som gäller för överlämnandet. Avtal som ett landsting
ingår ska innehålla villkor om de
krav som gäller enligt 3 kap. 3 §.

Författningsförslag

villkor som gäller för överlämnandet. Avtal som en region
ingår ska innehålla villkor om de
krav som gäller enligt 3 kap. 3 §.

2§
Landsting och kommuner får
Regioner och kommuner får
inte med stöd av 1 § överlämna inte med stöd av 1 § överlämna
en uppgift som innefattar myn- en uppgift som innefattar myndighetsutövning till en juridisk dighetsutövning till en juridisk
person eller en enskild individ.
person eller en enskild individ.
3§
Ett landsting får inte genom
En region får inte genom ett
ett sådant avtal som avses i 1 § sådant avtal som avses i 1 §
överlämna uppgiften att bedriva överlämna uppgiften att bedriva
hälso- och sjukvård vid ett uni- hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. versitetssjukhus till någon annan.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka sjukhus som anses
som universitetssjukhus.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 kap.
1§
Landstinget ska till kommunRegionen ska till kommuerna inom landstinget avsätta de nerna inom regionen avsätta de
läkarresurser som behövs för att läkarresurser som behövs för att
enskilda ska kunna erbjudas en enskilda ska kunna erbjudas en
god hälso- och sjukvård i sär- god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksam- skilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma het enligt 12 kap. 1 §. Detsamma
gäller hemsjukvård i ordinärt bo- gäller hemsjukvård i ordinärt boende, om en kommun ansvarar ende, om en kommun ansvarar
för vården enligt 14 kap. 1 §.
för vården enligt 14 kap. 1 §.
Landstinget ska med komRegionen ska med kommunmunerna inom landstinget sluta erna inom regionen sluta avtal
avtal om omfattningen av och om omfattningen av och former-
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formerna för läkarmedverkan.
Om landstinget inte uppfyller
sina skyldigheter enligt avtalet
att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita
läkare och få ersättning för sina
kostnader för det från landstinget.
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na för läkarmedverkan.
Om regionen inte uppfyller
sina skyldigheter enligt avtalet
att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita
läkare och få ersättning för sina
kostnader för det från regionen.

2§
Landstinget och kommunen
Regionen och kommunen ska
ska samverka så att en enskild, samverka så att en enskild, som
som kommunen enligt 12 kap. 1 kommunen enligt 12 kap. 1 eller
eller 2 § har ansvar för, också får 2 § har ansvar för, också får
övrig vård och behandling, hjälp- övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar medel samt förbrukningsartiklar
enligt 8 kap. 9 § som hans eller enligt 8 kap. 9 § som hans eller
hennes tillstånd fordrar.
hennes tillstånd fordrar.
3 §353
Landstinget ska ingå en överRegionen ska ingå en överensenskommelse med kommunen kommelse med kommunen om
om ett samarbete i fråga om
ett samarbete i fråga om
1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar,
och
3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i överenskommelsen.
4§
När den enskilde har behov
När den enskilde har behov
av insatser både från hälso- och av insatser både från hälso- och
sjukvården och från socialtjänst- sjukvården och från socialtjänsten, ska landstinget tillsammans en, ska regionen tillsammans med
353
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med kommunen upprätta en indi- kommunen upprätta en indivividuell plan.
duell plan.
Planen ska upprättas om
Planen ska upprättas om
landstinget eller kommunen be- regionen eller kommunen bedömdömer att den behövs för att den er att den behövs för att den enenskilde ska få sina behov till- skilde ska få sina behov tillgodogodosedda och om den enskilde sedda och om den enskilde samsamtycker till det. Arbetet med tycker till det. Arbetet med
planen ska påbörjas utan dröjs- planen ska påbörjas utan dröjsmål.
mål.
Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den
enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen,
om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.
Av planen ska det framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av
3. vilka åtgärder som vidtas av
någon annan än landstinget eller någon annan än regionen eller
kommunen, och
kommunen, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret
för planen.
17 kap.
1§
Vårdavgifter och avgifter med
Vårdavgifter och avgifter med
anledning av att patienter uteblir anledning av att patienter uteblir
från avtalade besök får tas ut en- från avtalade besök får tas ut enligt grunder som landstinget eller ligt grunder som regionen eller
kommunen bestämmer. Patienter kommunen bestämmer. Patienter
som omfattas av ett landstings som omfattas av en regions eller
eller en kommuns ansvar för en kommuns ansvar för hälsohälso- och sjukvård enligt 8 kap. och sjukvård enligt 8 kap. 1–3 §§
1–3 §§ respektive 12 kap. 1 och respektive 12 kap. 1 och 2 §§ och
2 §§ och 14 kap. 1 § ska behand- 14 kap. 1 § ska behandlas lika.
las lika.
Första stycket gäller inte i den mån annat är särskilt föreskrivet.
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2§
Landstinget får för sluten vård
Regionen får för sluten vård
fastställa avgiftsnivåer i olika fastställa avgiftsnivåer i olika ininkomstintervall och besluta om komstintervall och besluta om
vilka regler om nedsättning av av- vilka regler om nedsättning av avgiften som ska gälla. Avgiften för giften som ska gälla. Avgiften för
sluten vård får för varje vårddag sluten vård får för varje vårddag
uppgå till högst 0,0023 prisbas- uppgå till högst 0,0023 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, avrundat socialförsäkringsbalken, avrundat
nedåt till närmaste tiotal kronor. nedåt till närmaste tiotal kronor.
Högkostnadsskydd för avgifter
till landsting

Högkostnadsskydd för avgifter
till regioner

6§
För den enskilde får följande
För den enskilde får följande
poster tillsammans under ett år, poster tillsammans under ett år,
räknat från det första tillfälle då räknat från det första tillfälle då
avgift betalats, uppgå till högst avgift betalats, uppgå till högst
0,025 prisbasbelopp enligt 2 kap. 0,025 prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalk- 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste en, avrundat nedåt till närmaste
femtiotal kronor, eller det lägre femtiotal kronor, eller det lägre
belopp som bestämts av lands- belopp som bestämts av regionen:
tinget:
1. vårdavgifter som avser öppen vård enligt denna lag i andra fall
än som avses i 8 § första stycket 1,
2. avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §, och
3. avgifter för tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125).
Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även
sådana avdrag som har gjorts enligt 7 § andra stycket lagen (2013:513)
om ersättning för kostnader till följd av vård inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medräknas.
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18 kap.
2§
Landsting och kommuner ska
Regioner och kommuner ska
medverka vid finansiering, pla- medverka vid finansiering, planering och genomförande av nering och genomförande av
dels kliniskt forskningsarbete på dels kliniskt forskningsarbete på
hälso- och sjukvårdens område, hälso- och sjukvårdens område,
dels folkhälsovetenskapligt forsk- dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landsting och kom- ningsarbete. Regioner och kommuner ska i dessa frågor, i den muner ska i dessa frågor, i den
omfattning som behövs, sam- omfattning som behövs, samverka med varandra och med be- verka med varandra och med berörda universitet och högskolor. rörda universitet och högskolor.
3§
Personer som tas emot från
Personer som tas emot från
en annan kommun eller ett annat en annan kommun eller en annan
landsting enligt 4 kap. 1 § lagen region enligt 4 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i freds- extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap omfattas tid och höjd beredskap omfattas
av mottagande kommuns och av mottagande kommuns och
landstings skyldigheter enligt regions skyldigheter enligt denna
denna lag.
lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.144 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:151) om
meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Lagen gäller inte för aktieLagen gäller inte för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska bolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser där kom- föreningar och stiftelser där kommuner, landsting eller kommunal- muner, regioner eller kommunalförbund utövar eller har utövat förbund utövar eller har utövat
ett rättsligt bestämmande inflyt- ett rättsligt bestämmande inflytande enligt 2 kap. 3 § offentlig- ande enligt 2 kap. 3 § offentligoch
sekretesslagen
hetsoch
sekretesslagen hets(2009:400) och inte heller för de (2009:400) och inte heller för de
organ som anges i bilagan till organ som anges i bilagan till
offentlighets- och sekretesslagen offentlighets- och sekretesslagen
beträffande den verksamhet som beträffande den verksamhet som
anges där.
anges där.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.145 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:209)
om hälsoundersökning av barn och unga
som vårdas utanför det egna hemmet
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Landstinget ska, utöver vad
Regionen ska, utöver vad som
som följer av hälso- och sjuk- följer av hälso- och sjukvårdsvårdslagen (2017:30) och tand- lagen (2017:30) och tandvårdsvårdslagen (1985:125), på initia- lagen (1985:125), på initiativ av
tiv av socialnämnden erbjuda en socialnämnden erbjuda en hälsohälsoundersökning i anslutning undersökning i anslutning till att
till att vård utanför det egna hem- vård utanför det egna hemmet
met av ett barn eller en ung per- av ett barn eller en ung person i
son i åldern 18–20 år inleds.
åldern 18–20 år inleds.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.146 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd
vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Härigenom föreskrivs att 1 och 3–6 §§ lagen (2017:372) om stöd
vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §354
I varje landsting och komI varje region och kommun
mun ska det finnas en eller flera ska det finnas en eller flera
patientnämnder med uppgift att patientnämnder med uppgift att
stödja och hjälpa patienter och stödja och hjälpa patienter och
deras närstående inom den
deras närstående inom den
1. hälso- och sjukvård enligt
1. hälso- och sjukvård enligt
hälsooch
sjukvårdslagen hälsooch
sjukvårdslagen
(2017:30) som bedrivs av lands- (2017:30) som bedrivs av regionting eller enligt avtal med lands- er eller enligt avtal med regioner,
ting,
2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs
av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna
omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband
med sådan hälso- och sjukvård, och
3. tandvård enligt tandvårds3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs lagen (1985:125) som bedrivs
eller helt eller delvis finansieras eller helt eller delvis finansieras
av landsting.
av regioner.
För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (2017:725).
Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen
(2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
3§
Patientnämnderna ska bidra till
Patientnämnderna ska bidra till
kvalitetsutveckling, hög patient- kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksam- säkerhet och till att verksam354
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heterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar
genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

Författningsförslag

heterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar
genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen
eller kommunen på riskområden
och hinder för utveckling av
vården.

4§
Regionerna och kommunerna
Landstingen och kommunerna
ska organisera patientnämnderna ska organisera patientnämnderna
så att de kan utföra sina upp- så att de kan utföra sina uppgifter självständigt.
gifter självständigt.
5§
En kommun som ingår i ett
En kommun som ingår i en
landsting får överlåta skyldighet- region får överlåta skyldigheten
en enligt 1 § till landstinget, om enligt 1 § till regionen, om komkommunen och landstinget har munen och regionen har kommit
kommit överens om detta. Kom- överens om detta. Kommunen får
munen får lämna sådant ekono- lämna sådant ekonomiskt bidrag
miskt bidrag till landstinget som till regionen som motiveras av
motiveras av överenskommelsen. överenskommelsen.
6§
Landstingen och kommunRegionerna och kommunerna
erna ska organisera sin verksam- ska organisera sin verksamhet så
het så att slutsatser av de ana- att slutsatser av de analyser som
lyser som patientnämnderna gör patientnämnderna gör i enlighet
i enlighet med 3 § tas om hand med 3 § tas om hand och bidrar
och bidrar till hälso- och sjuk- till hälso- och sjukvårdens utvårdens utveckling.
veckling.
Kommunens skyldighet att
Kommunens skyldighet att
organisera sin verksamhet i enlig- organisera sin verksamhet i enlighet med första stycket gäller het med första stycket gäller
även om kommunen med stöd även om kommunen med stöd
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av 5 § överlåtit skyldigheten en- av 5 § överlåtit skyldigheten enligt 1 § till landstinget.
ligt 1 § till regionen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.147 Förslag till
lag om ändring i museilagen (2017:563)
Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ museilagen (2017:563) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet.
Med det allmänna museiväsendet avses
1. statliga museer,
2. regionala museer,
3. kommunala museer, och
4. andra museer i vars styrelse
4. andra museer i vars styrelse
eller motsvarande ledningsorgan eller motsvarande ledningsorgan
mer än hälften av antalet leda- mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kom- möter är utsedda av stat, kommun eller landsting.
mun eller region.
3§
Med museihuvudmän avses i
Med museihuvudmän avses i
denna lag staten, kommunerna denna lag staten, kommunerna
och landstingen.
och regionerna.
Det som sägs om museihuvudmän gäller även den som utsett mer
än hälften av antalet ledamöter i ett sådant museum som avses i 1 § 4.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.148 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:571) om
försöksverksamhet med branschskolor
Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
En huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan eller för kommunal vuxenutbildning enligt skollagen
(2010:800) får, inom ramen för en försöksverksamhet, med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med en branschskola om att
skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbildning (entreprenad).
De uppgifter som får överlämnas på entreprenad är undervisning i
karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil (yrkesämnen) och
undervisning som avser sådant gymnasiearbete som ingår i utbildningen enligt skollagen.
Om sådan undervisning överlämnas på entreprenad, får även den
myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift
och uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas
till branschskolan på entreprenad.
Endast en kommun, ett landsEndast en kommun, en region
ting eller en enskild fysisk eller eller en enskild fysisk eller jurijuridisk person som uppfyller disk person som uppfyller vissa
vissa villkor kan efter ansökan villkor kan efter ansökan till den
till den myndighet som reger- myndighet som regeringen beingen bestämmer få ett godkän- stämmer få ett godkännande att
nande att bedriva branschskola.
bedriva branschskola.
Regeringen får meddela föreskrifter om sådana villkor och om
urval.
3 §355
Trots bestämmelsen i 2 kap.
Trots bestämmelsen i 2 kap.
1 § kommunallagen (2017:725) 1 § kommunallagen (2017:725)
om anknytning till kommunens om anknytning till kommunens
355
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eller landstingets område eller
deras medlemmar får en kommun eller ett landsting genom
sådan entreprenad som avses i
1 § utföra uppgifter åt en annan
huvudman inom skolväsendet.

Författningsförslag

eller regionens område eller deras
medlemmar får en kommun eller
en region genom sådan entreprenad som avses i 1 § utföra
uppgifter åt en annan huvudman
inom skolväsendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.149 Förslag till
lag om ändring i lag (2017:612) om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1, 5 och 6 §§, 4 kap. 1 och 3–5 §§
och 5 kap. 1, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 4 kap. ska lyda ”Samverkan mellan region
och kommun”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
I denna lag finns bestämmelser om
1. samverkan vid planering av
1. samverkan vid planering av
insatser för enskilda som efter insatser för enskilda som efter
att de skrivits ut från sluten vård att de skrivits ut från sluten vård
kan komma att behöva insatser kan komma att behöva insatser
från socialtjänsten, den kommu- från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjuk- nalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinan- vården eller den av regioner finansierade öppna vården,
sierade öppna vården,
2. hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning
behöver insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna, och
3. kommunens
betalnings3. kommunens
betalningsansvar för vissa utskrivningsklara ansvar för vissa utskrivningsklara
patienter.
patienter.
Det som i denna lag sägs om
Det som i denna lag sägs om
landsting gäller även kommuner regioner gäller även kommuner
som inte ingår i ett landsting.
som inte ingår i en region.
2§
Denna lag syftar till att främja
Denna lag syftar till att främja
en god vård och en socialtjänst en god vård och en socialtjänst
av god kvalitet för enskilda som av god kvalitet för enskilda som
efter utskrivning från sluten vård efter utskrivning från sluten vård
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behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården
eller den landstingsfinansierade
öppna vården. I detta syfte ska
lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs
ut från den slutna vården så snart
som möjligt efter det att den
behandlande läkaren bedömt att
patienten är utskrivningsklar.

Författningsförslag

behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården
eller den av regioner finansierade
öppna vården. I detta syfte ska
lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs
ut från den slutna vården så snart
som möjligt efter det att den
behandlande läkaren bedömt att
patienten är utskrivningsklar.

2 kap.
1§
Om den behandlande läkaren,
Om den behandlande läkaren,
när en patient skrivs in i den när en patient skrivs in i den
slutna vården, bedömer att pati- slutna vården, bedömer att patienten kan komma att behöva enten kan komma att behöva
insatser från socialtjänsten, den insatser från socialtjänsten, den
kommunalt finansierade hälso- kommunalt finansierade hälsooch sjukvården eller den lands- och sjukvården eller den av regitingsfinansierade öppna vården oner finansierade öppna vården
efter det att patienten har skri- efter det att patienten har skrivits ut, ska den slutna vården vits ut, ska den slutna vården
underrätta de berörda enheterna underrätta de berörda enheterna
om denna bedömning genom ett om denna bedömning genom ett
inskrivningsmeddelande.
inskrivningsmeddelande.
Om insatser bedöms behövas
Om insatser bedöms behövas
från den kommunalt finansiera- från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska de hälso- och sjukvården, ska
inskrivningsmeddelandet även inskrivningsmeddelandet även
skickas till den landstingsfinan- skickas till den av regioner finansierade öppna vården.
sierade öppna vården.
5§
När en enhet i den landsNär en enhet i den av regitingsfinansierade öppna vården oner finansierade öppna vården
har tagit emot ett inskrivnings- har tagit emot ett inskrivningsmeddelande i fråga om en pati- meddelande i fråga om en pati-
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ent, ska verksamhetschefen vid ent, ska verksamhetschefen vid
den enheten utse en fast vård- den enheten utse en fast vårdkontakt för patienten. Verksam- kontakt för patienten. Verksamhetschefen ska utse den fasta hetschefen ska utse den fasta
vårdkontakten innan patienten vårdkontakten innan patienten
skrivs ut från den slutna vården. skrivs ut från den slutna vården.
Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid enheten, får
denne fortsätta att vara patientens fasta vårdkontakt.
6§
När en berörd enhet inom
När en berörd enhet inom
socialtjänsten, den kommunalt fi- socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården nansierade hälso- och sjukvården
eller den landstingsfinansierade eller den av regioner finansierade
öppna vården har fått ett inskriv- öppna vården har fått ett inningsmeddelande, ska enheten skrivningsmeddelande, ska enbörja sin planering av de insatser heten börja sin planering av de
som är nödvändiga för att pati- insatser som är nödvändiga för
enten på ett tryggt och säkert att patienten på ett tryggt och
sätt ska kunna lämna den slutna säkert sätt ska kunna lämna den
vården och efter utskrivningen slutna vården och efter utskrivfå sina behov av socialtjänst eller ningen få sina behov av socialhälso- och sjukvård tillgodo- tjänst eller hälso- och sjukvård
sedda.
tillgodosedda.
4 kap.
1§
Om patienten efter utskrivOm patienten efter utskrivningen behöver insatser från ningen behöver insatser från
både landsting och kommun i både region och kommun i form
form av hälso- och sjukvård eller av hälso- och sjukvård eller
socialtjänst, ska en samordnad socialtjänst, ska en samordnad
individuell planering genomföras individuell planering genomföras
av representanter för de enheter av representanter för de enheter
som ansvarar för insatserna. Om som ansvarar för insatserna. Om
insatser behövs från den kom- insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och munalt finansierade hälso- och
sjukvården, ska även den lands- sjukvården, ska även den av regitingsfinansierade öppna vården oner finansierade öppna vården
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medverka i den samordnade indi- medverka i den samordnade individuella planeringen.
viduella planeringen.
För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i
stället genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 12 a §
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
3§
En kallelse till den samordEn kallelse till den samordnade individuella planering som nade individuella planering som
avses i 1 § första stycket ska avses i 1 § första stycket ska
skickas till berörda enheter av skickas till berörda enheter av
patientens fasta vårdkontakt i patientens fasta vårdkontakt i
den landstingsfinansierade öppna den av regioner finansierade öppna
vården.
vården.
Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § om att patienten är utskrivningsklar har lämnats.
4§
Landsting och kommun ska i
Region och kommun ska i
samråd utarbeta gemensamma samråd utarbeta gemensamma
riktlinjer till vårdgivare och till riktlinjer till vårdgivare och till
dem som bedriver socialtjänst dem som bedriver socialtjänst
avseende samverkan enligt denna avseende samverkan enligt denna
lag.
lag.
5§
Landsting och kommun får
Region och kommun får träffa
träffa en överenskommelse om en överenskommelse om att
att kommunens betalningsansvar kommunens betalningsansvar ska
ska inträda vid en annan tid- inträda vid en annan tidpunkt än
punkt än den som anges i 5 kap. den som anges i 5 kap. 4 § eller
4 § eller med ett annat belopp än med ett annat belopp än det som
det som bestäms enligt 5 kap. 6 §. bestäms enligt 5 kap. 6 §.
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5 kap.
1§
En kommun betalar i enligEn kommun betalar i enlighet med 2–6 §§ ersättning till ett het med 2–6 §§ ersättning till en
landsting för en patient som region för en patient som vårdas
vårdas inom den slutna vården inom den slutna vården efter det
efter det att den behandlande att den behandlande läkaren har
läkaren har bedömt att patienten bedömt att patienten är utskrivär utskrivningsklar.
ningsklar.
3§
Kommunens betalningsansvar förutsätter att den slutna vården har
1. underrättat kommunen om att patienten har skrivits in i enlighet
med 2 kap. 1–3 §§, och
2. underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är
utskrivningsklar i enlighet med 3 kap. 1 §.
I de fall en samordnad indiviI de fall en samordnad individuell planering ska genomföras duell planering ska genomföras
enligt 4 kap. 1 och 2 §§ är kom- enligt 4 kap. 1 och 2 §§ är kommunen betalningsansvarig endast munen betalningsansvarig endast
om den fasta vårdkontakten i den om den fasta vårdkontakten i den
landstingsfinansierade öppna vård- av regioner finansierade öppna
en har kallat till samordnad indi- vården har kallat till samordnad
viduell planering i enlighet med individuell planering i enlighet
4 kap. 3 §.
med 4 kap. 3 §.
5§
Kommunens betalningsansvar
Kommunens betalningsansvar
ska inte inträda om patienten inte ska inte inträda om patienten inte
kan skrivas ut från den slutna kan skrivas ut från den slutna
vården på grund av att sådana in- vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinan- satser som den av regioner finansierade öppna vården är ansvarig sierade öppna vården är ansvarig
för inte är tillgängliga, eller det för inte är tillgängliga, eller det
inte är klarlagt om sådana in- inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.
satser är tillgängliga.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.150 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2017:630) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
4§
Som omständigheter som kan tyda på att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg kan verksamhetsutövaren
beakta bland annat att kunden
1. är en stat, ett landsting, en
1. är en stat, en region, en
kommun eller motsvarande eller kommun eller motsvarande eller
en juridisk person över vilken en en juridisk person över vilken en
stat, ett landsting, en kommun stat, en region, en kommun eller
eller motsvarande, var för sig eller motsvarande, var för sig eller tilltillsammans, har ett direkt eller sammans, har ett direkt eller inindirekt rättsligt bestämmande direkt rättsligt bestämmande ininflytande,
flytande,
2. har hemvist inom EES,
3. har hemvist i en stat som har bestämmelser om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism som motsvarar dem i denna
lag och som tillämpar dessa bestämmelser på ett effektivt sätt,
4. har hemvist i en stat som har en låg nivå av korruption och
annan relevant brottslighet, och
5. är ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel
på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad
utanför EES.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.151 Förslag till
lag om ändring i lagen (2017:631)
om registrering av verkliga huvudmän
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
2§

Lagen är tillämplig på
1. svenska juridiska personer,
2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige,
och
3. fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar
truster eller liknande juridiska konstruktioner.
Lagen är inte tillämplig på
1. staten, landsting och kom1. staten, regioner och kommuner, kommunalförbund och muner, kommunalförbund och
samverkansorgan samt juridiska samverkansorgan samt juridiska
personer över vilka staten, lands- personer över vilka staten, regiting, kommuner, kommunalför- oner, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan, var bund och samverkansorgan, var
för sig eller tillsammans, har ett för sig eller tillsammans, har ett
direkt eller indirekt rättsligt be- direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande,
stämmande inflytande,
2. aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES,
3. dödsbon, och
4. konkursbon.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.152 Förslag till
lag om ändring i förvaltningslagen (2017:900)
Härigenom föreskrivs att 2 § förvaltningslagen (2017:900) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid handläggning av sådana
Vid handläggning av sådana
ärenden hos myndigheter i kom- ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där beslu- muner och regioner där besluten
ten kan laglighetsprövas genom kan laglighetsprövas genom att
att överklagas enligt 13 kap. kom- överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) tillämpas munallagen (2017:725) tillämpas
inte 9 § andra stycket, 10–12, 16– inte 9 § andra stycket, 10–12, 16–
20 och 23–49 §§.
20 och 23–49 §§.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.153 Förslag till
lag om ändring i lagen (2018:000) om insyn
i finansiering av partier
Härigenom föreskrivs att 2, 7 och 28 §§ lagen (2018:000) om
insyn i finansiering av partier ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2017/18:55

Föreslagen lydelse

2§
I lagen avses med
parti: ett parti som deltar eller
parti: ett parti som deltar eller
har deltagit i val till riksdagen, har deltagit i val till riksdagen,
landstingsfullmäktige, kommun- regionfullmäktige, kommunfullfullmäktige eller Europaparla- mäktige eller Europaparlamentet,
mentet,
ledamot: en ledamot av riksledamot: en ledamot av riksdagen, landstingsfullmäktige, kom- dagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europa- munfullmäktige eller Europaparlamentet,
parlamentet,
ersättare för ledamot: en ersätersättare för ledamot: en ersättare för en ledamot av riksdagen, tare för en ledamot av riksdagen,
landstingsfullmäktige, kommun- regionfullmäktige, kommunfullfullmäktige eller Europaparla- mäktige eller Europaparlamentet,
mentet,
bidrag: prestationer i form av pengar, varor, tjänster och annat
som har tagits emot helt eller delvis utan någon motprestation med
undantag för sedvanligt frivilligt arbete och sedvanliga gratistjänster,
uppgift om bidragsgivarens identitet: uppgift om namn och antingen
personnummer eller organisationsnummer eller adress,
anonymt bidrag: ett bidrag från någon vars identitet mottagaren
inte känner till och inte heller utan betydande svårighet kan ta reda
på, och
prisbasbelopp: det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid utgången av det räkenskapsår eller
kalenderår som avses i 6 §.
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7§
Ett parti ska lämna intäktsEtt parti ska lämna intäktsredovisning för det räkenskapsår redovisning för det räkenskapsår
eller kalenderår då partiet deltar eller kalenderår då partiet deltar
i val till riksdagen, landstings- i val till riksdagen, regionfullfullmäktige, kommunfullmäktige mäktige, kommunfullmäktige eller
Europaparlamentet.
eller Europaparlamentet.
Ett parti som har mandat i
Ett parti som har mandat i
riksdagen, landstingsfullmäktige, riksdagen, regionfullmäktige, komkommunfullmäktige
eller munfullmäktige eller EuropaEuropaparlamentet ska lämna parlamentet ska lämna intäktsintäktsredovisning för samtliga redovisning för samtliga räkenräkenskapsår eller kalenderår som skapsår eller kalenderår som helt
helt eller delvis sammanfaller eller delvis sammanfaller med
mandatperioden.
med mandatperioden.
Ett parti som annars får stöd enligt lagen (1972:625) om statligt
stöd till politiska partier eller får partistöd med stöd av 4 kap. 29
och 30 §§ kommunallagen (2017:725) ska lämna intäktsredovisning
för varje räkenskapsår eller kalenderår under vilket det har betalats
ut stöd.
28 §
Ett landsting eller en komEn region eller en kommun
mun som ger partistöd med stöd som ger partistöd med stöd av
av 4 kap. 29 och 30 §§ kom- 4 kap. 29 och 30 §§ kommunalmunallagen (2017:725) ska i an- lagen (2017:725) ska i anslutning
slutning till sitt beslut om sådant till sitt beslut om sådant stöd göra
stöd göra uppgifter om vilka uppgifter om vilka partier som
partier som har fått stöd och har fått stöd och med vilka
med vilka belopp tillgängliga på belopp tillgängliga på sin webbplats.
sin webbplats.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.154 Förslag till
lag om ändring i lagen (2018:000)
om bostadsanpassningsbidrag
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (2018:000) om bostadsanpassningsbidrag ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 2017/18:80

Föreslagen lydelse

5§
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.
Bidrag lämnas endast om åtBidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att gärderna är nödvändiga för att
bostaden ska vara ändamålsenlig bostaden ska vara ändamålsenlig
för sökanden. Bidrag lämnas inte för sökanden. Bidrag lämnas inte
om behovet kan tillgodoses med om behovet kan tillgodoses med
hjälpmedel som erbjuds av lands- hjälpmedel som erbjuds av regiontinget eller kommunen enligt en eller kommunen enligt hälsohälsooch
sjukvårdslagen och sjukvårdslagen (2017:30).
(2017:30).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.155 Förslag till
lag om ändring i lagen (2018:000) om förbud
mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem
för vård eller boende
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2018:000) om förbud mot
innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende ska
ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter
på särskilda ungdomshem och
LVM-hem

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag ska tillämpas vid
Denna lag ska tillämpas vid
hem för vård eller boende som hem för vård eller boende som
drivs av en kommun, ett lands- drivs av en kommun, en region,
ting, ett bolag, en förening, en ett bolag, en förening, en samsamfällighet, en stiftelse eller en fällighet, en stiftelse eller en enenskild individ.
skild individ.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.156 Förslag till
lag om ändring i lagen (2018:000)
om ekonomiska föreningar
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 50 § lagen (2018:000) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
En ny lag om ekonomiska
föreningar

Föreslagen lydelse

8 kap.
50 §
Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en
särskild granskare och, om föreningen är försatt i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om föreningens angelägenheter.
Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar
om föreningens angelägenheter till undersökningsledaren under en
förundersökning i brottmål.
Revisorn i en förening som
Revisorn i en förening som
omfattas av 2 kap. 3 § offent- omfattas av 2 kap. 3 § offentlighetsoch
sekretesslagen lighetsoch
sekretesslagen
(2009:400) är även skyldig att på (2009:400) är även skyldig att på
begäran lämna upplysningar om begäran lämna upplysningar om
föreningens angelägenheter till föreningens angelägenheter till
de förtroendevalda revisorerna i de förtroendevalda revisorerna i
kommunen, landstinget eller ett kommunen, regionen eller ett såsådant kommunalförbund som dant kommunalförbund som
kommunen eller landstinget in- kommunen eller regionen ingår i.
går i.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.157 Förslag till
lag om ändring i strålskyddslagen (2018:000)
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 18 § strålskyddslagen (2018:000)
ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Ny strålskyddslag

Föreslagen lydelse

6 kap.
18 §
Ett tillstånd enligt denna lag
Ett tillstånd enligt denna lag
får för sin giltighet göras bero- får för sin giltighet göras beroende av att den som avser att be- ende av att den som avser att bedriva verksamheten ställer finan- driva verksamheten ställer finansiell säkerhet för de kostnader siell säkerhet för de kostnader
för avfallshantering och återställ- för avfallshantering och återställningsåtgärder som verksamheten ningsåtgärder som verksamheten
kan föranleda. Staten, kommuner, kan föranleda. Staten, kommuner,
landsting och kommunförbund regioner och kommunförbund
behöver dock inte ställa någon behöver dock inte ställa någon
finansiell säkerhet. Den som är finansiell säkerhet. Den som är
skyldig att betala avgift eller ställa skyldig att betala avgift eller ställa
finansiell säkerhet enligt lagen finansiell säkerhet enligt lagen
(2006:647) om finansiering av (2006:647) om finansiering av
kärntekniska restprodukter eller kärntekniska restprodukter eller
16 kap. 3 § miljöbalken behöver 16 kap. 3 § miljöbalken behöver
inte ställa någon finansiell säker- inte ställa någon finansiell säkerhet för åtgärder som omfattas av het för åtgärder som omfattas av
avgifter och säkerheter enligt de avgifter och säkerheter enligt de
nämnda lagarna.
nämnda lagarna.
Säkerheten kan ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid
tillgodoser det aktuella behovet av finansiell säkerhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.158 Förslag till
lag om ändring i lagen (2018:000)
om kommunal bokföring och redovisning
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1–3 §§, 2 kap. 2, 5 och 6 §§,
3 kap. 2, 8, 11, 12, 14 och 15 §§, 4 kap. 3 och 4 §§, 5 kap. 5 och 7 §§,
6 kap. 1 och 7 §§, 7 kap. 5 och 8 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, 10 kap. 2 §,
11 kap. 1–4, 6, 9 och 13 §§, 12 kap. 1–3 och 5 §§ lagen (2018:000) om
kommunal bokföring och redovisning ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
En ändamålsenlig kommunal
bokföring och redovisning

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om bokföring och redo- melser om bokföring och redovisning för kommuner och lands- visning för kommuner och reting. Lagen är indelad i följande gioner. Lagen är indelad i följande
kapitel:
kapitel:
– Inledande bestämmelser (1 kap.)
– Ord och uttryck i lagen (2 kap.)
– Bokföring och arkivering (3 kap.)
– Allmänna bestämmelser om årsredovisning (4 kap.)
– Resultaträkning (5 kap.)
– Balansräkning (6 kap.)
– Värdering (7 kap.)
– Kassaflödesanalys (8 kap.)
– Noter (9 kap.)
– Drift- och investeringsredovisning (10 kap.)
– Förvaltningsberättelse (11 kap.)
– Sammanställda räkenskaper (12 kap.)
– Delårsrapport (13 kap.)
2§
Kommuner och landsting är
Kommuner och regioner är
bokföringsskyldiga enligt 3 kap. bokföringsskyldiga enligt 3 kap.
De är också skyldiga att upp- De är också skyldiga att upp-
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rätta en årsredovisning för varje rätta en årsredovisning för varje
räkenskapsår enligt 4–12 kap. och räkenskapsår enligt 4–12 kap. och
en delårsrapport enligt 13 kap.
en delårsrapport enligt 13 kap.
3§
Bestämmelserna i denna lag
Bestämmelserna i denna lag
om kommuner och landsting om kommuner och regioner gäller
även kommunalförbund.
gäller även kommunalförbund.
2 kap.
2§
Med ekonomisk händelse avMed ekonomisk händelse avses i denna lag alla förändringar i ses i denna lag alla förändringar i
storleken eller sammansättning- storleken eller sammansättningen av en kommuns eller ett lands- en av en kommuns eller regions
tings förmögenhet som beror på förmögenhet som beror på
kommunens eller landstingets kommunens eller regionens ekoekonomiska relationer med om- nomiska relationer med omvärldvärlden, såsom in- och utbetal- en, såsom in- och utbetalningar,
ningar, uppkomna fordringar och uppkomna fordringar och skulder
skulder samt andra åtgärder eller samt andra åtgärder eller transtransaktioner som påverkar för- aktioner som påverkar förmögenhetens storlek eller sam- mögenhetens storlek eller sammansättning.
mansättning.
5§
Med kommunalt koncernMed kommunalt koncernföretag avses i denna lag en juri- företag avses i denna lag en juridisk person över vars verksamhet, disk person över vars verksammål och strategier kommuner het, mål och strategier kommuner
eller landsting har ett varaktigt eller regioner har ett varaktigt
betydande inflytande. Kommuner betydande inflytande. Kommuner
eller landsting kan utöva ett så- eller regioner kan utöva ett sådant inflytande själva eller till- dant inflytande själva eller tillsammans med ett eller flera kom- sammans med ett eller flera kommunala koncernföretag.
munala koncernföretag.
Betydande inflytande ska anses finnas vid ett innehav av minst
tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ, om
inte annat framgår av omständigheterna.
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Om inflytandet inte är betydande ska den juridiska personen
ändå anses vara ett kommunalt
koncernföretag om den har särskild betydelse för kommunens
eller regionens verksamhet eller
ekonomi.

6§
Med en kommunal koncern
Med en kommunal koncern
avses i denna lag kommunen eller avses i denna lag kommunen eller
landstinget samt de kommunala regionen samt de kommunala
koncernföretagen.
koncernföretagen.
3 kap.
2§
Bokföringen ska vara ordnad på ett sådant sätt att
1. det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras med
den budget som fullmäktige har fastställt,
2. det finns förutsättningar
2. det finns förutsättningar
för kontroll av kommunens eller för kontroll av kommunens eller
regionens ekonomi, och
landstingets ekonomi, och
3. statistik kan lämnas enligt lag eller annan författning.
8§
För varje ekonomisk händelse
För varje ekonomisk händelse
ska det finnas en verifikation. Har ska det finnas en verifikation. Har
en kommun eller ett landsting en kommun eller region tagit
tagit emot en uppgift om den emot en uppgift om den ekonoekonomiska händelsen i en form miska händelsen i en form som
som anges i 12 § första stycket, anges i 12 § första stycket, ska
ska denna uppgift användas som denna uppgift användas som veriverifikation, i förekommande fall fikation, i förekommande fall
kompletterad med uppgifter en- kompletterad med uppgifter enligt 9 § första stycket. Om det ligt 9 § första stycket. Om det
behövs med hänsyn till arten av behövs med hänsyn till arten av
den mottagna verifikationen, får den mottagna verifikationen, får
bokföringen i stället grundas på bokföringen i stället grundas på
en särskilt upprättad hänvisnings- en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.
verifikation.
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Flera likartade ekonomiska händelser får dokumenteras genom
en gemensam verifikation.
11 §
Varje kommun och landsting
Varje kommun och region
ska upprätta
ska upprätta
1. sådana beskrivningar över bokföringssystemets organisation
och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet
(systemdokumentation), och
2. sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom
systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå behandlingen av de enskilda bokföringsposterna (behandlingshistorik).
12 §
Räkenskapsinformation ska bevaras i
1. vanlig läsbar form (dokument),
2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller
3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med ett tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium)
och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som
avses i 1 eller 2.
Dokument, mikroskrift och
Dokument, mikroskrift och
maskinläsbart medium med räken- maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som kommun- skapsinformation som kommunen eller landstinget har tagit emot en eller regionen har tagit emot
från någon annan ska bevaras i från någon annan ska bevaras i
det skick som materialet hade det skick som materialet hade
när det kom till kommunen eller när det kom till kommunen eller
landstinget. Dokument, mikro- regionen. Dokument, mikroskrift
skrift och maskinläsbart medium och maskinläsbart medium med
med räkenskapsinformation som räkenskapsinformation som komkommuner eller landsting själva muner eller regioner själva har
har upprättat ska bevaras i det upprättat ska bevaras i det skick
skick som materialet fick när som materialet fick när räkenräkenskapsinformationen sam- skapsinformationen sammanställmanställdes.
des.
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14 §
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting får förstöra sådant material får förstöra sådant material för
för bevarande av räkenskapsinfor- bevarande av räkenskapsinformamation som avses i 12 §, om tion som avses i 12 §, om räkenräkenskapsinformationen på ett skapsinformationen på ett betrygbetryggande sätt överförs till gande sätt överförs till något
något annat sådant material. Om annat sådant material. Om matematerialet är sådant som avses i rialet är sådant som avses i 12 §
12 § andra stycket, får det dock andra stycket, får det dock förförstöras först från och med det störas först från och med det
fjärde året efter utgången av det fjärde året efter utgången av det
kalenderår då räkenskapsåret av- kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
slutades.
15 §
Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket i enskilda fall tillåta
att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används
för att bevara räkenskapsinformation förstörs före utgången av den
tid som anges i 13 §.
Även om ett tillstånd enligt
Även om ett tillstånd enligt
första stycket har meddelats, får första stycket har meddelats, får
kommunen eller landstinget inte kommunen eller regionen inte
förstöra dokument, mikroskrift förstöra dokument, mikroskrift
eller maskinläsbara medier som eller maskinläsbara medier som
används för att bevara informa- används för att bevara information som omfattas av lagen tion som omfattas av lagen
(2005:590) om insyn i vissa finan- (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. förrän siella förbindelser m.m. förrän
tidigast fem år efter utgången av tidigast fem år efter utgången av
det kalenderår då räkenskapsåret det kalenderår då räkenskapsåret
avslutades. Förstöring får dock avslutades. Förstöring får dock
ske om informationen bevaras ske om informationen bevaras
på annat sätt.
på annat sätt.
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4 kap.
3§
Årsredovisningens delar ska
Årsredovisningens delar ska
upprättas som en helhet och ge upprättas som en helhet och ge
en rättvisande bild av verksam- en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens hetens resultat och kommunens
eller landstingets ekonomiska eller regionens ekonomiska ställning.
ställning.
Om det behövs för att bilden ska bli rättvisande, ska ytterligare
upplysningar lämnas i en not.
Om kommunen eller landsOm kommunen eller regiontinget i årsredovisningen avviker en i årsredovisningen avviker från
från det som följer av en rekom- det som följer av en rekommenmendation från normgivande dation från normgivande organ
organ på det kommunala områ- på det kommunala området, ska
det, ska en upplysning om skälen en upplysning om skälen för avför avvikelsen lämnas i en not.
vikelsen lämnas i en not.
4§
När årsredovisningen upprättas ska följande grundläggande
redovisningsprinciper iakttas:
1. Kommuner och landsting
1. Kommuner och regioner ska
ska förutsättas fortsätta sina verk- förutsättas fortsätta sina verksamheter.
samheter.
2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av
de olika posterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till
ett annat.
3. Värdering av de olika posterna ska göras med iakttagande av
rimlig försiktighet.
4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret
ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.
5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster består av
ska värderas var för sig.
6. Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller
får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.
7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.
8. Förändringar i eget kapital ska redovisas över resultaträkningen.
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Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed och kravet i 4 kap. 3 § på en rättvisande bild, får avvikelse göras från första stycket.
5 kap.
5§
Intäkter eller kostnader i
Intäkter eller kostnader i
annan verksamhet än kommun- annan verksamhet än kommunens eller landstingets normala ens eller regionens normala verkverksamhet ska redovisas som samhet ska redovisas som ExtraExtraordinära poster.
ordinära poster.
7§
Efter kommunens eller landsEfter kommunens eller regiontingets beslut ska sådana bidrag ens beslut ska sådana bidrag som
som avses i 2 kap. 1 § lagen avses i 2 kap. 1 § lagen (2009:47)
(2009:47) om vissa kommunala om vissa kommunala befogenbefogenheter och sådana bidrag heter och sådana bidrag till intill inrättande av forskningsinfra- rättande av forskningsinfrastrukstruktur som avses i 2 kap. 2 § tur som avses i 2 kap. 2 § andra
andra stycket samma lag redo- stycket samma lag redovisas som
visas som en kostnad i resultat- en kostnad i resultaträkningen
räkningen eller tas upp i balans- eller tas upp i balansräkningen
räkningen under posten Bidrag under posten Bidrag till infratill infrastruktur.
struktur.
6 kap.
1§
Balansräkningen ska i samBalansräkningen ska i sammandrag redovisa kommunens mandrag redovisa kommunens
eller landstingets samtliga till- eller regionens samtliga tillgånggångar, avsättningar och skulder ar, avsättningar och skulder samt
samt eget kapital på dagen för eget kapital på dagen för räkenräkenskapsårets utgång (balans- skapsårets utgång (balansdagen).
dagen). Ställda panter och an- Ställda panter och ansvarsförbinsvarsförbindelser ska tas upp delser ska tas upp inom linjen.
inom linjen.
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7§
Utgifter för utvecklingsarbete
Utgifter för utvecklingsarbete
som är av väsentligt värde för som är av väsentligt värde för
kommunens eller landstingets kommunens eller regionens verkverksamhet under kommande år samhet under kommande år får
får tas upp som immateriella an- tas upp som immateriella anläggläggningstillgångar. Detsamma ningstillgångar. Detsamma gäller
gäller utgifter för koncessioner, utgifter för koncessioner, patent,
patent, licenser och liknande rät- licenser och liknande rättigheter.
tigheter.
Utgifter för forskning får inte tas upp som immateriella anläggningstillgångar.
7 kap.
5§
Omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen, om inte något annat
följer av 6, 8 eller 10 §.
Med anskaffningsvärde avses utgifterna för tillgångens förvärv
eller tillverkning. Anskaffningsvärdet för omsättningstillgångar ska
bestämmas enligt 2 § första–tredje styckena.
Med det verkliga värdet avses försäljningsvärdet efter avdrag för
beräknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får det
verkliga värdet bestämmas till återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat värde som är
förenligt med god redovisningssed.
Med återanskaffningsvärdet
Med återanskaffningsvärdet
avses det belopp som motsvarar avses det belopp som motsvarar
den utgift för anskaffningen som den utgift för anskaffningen som
kommunen eller landstinget skulle kommunen eller regionen skulle
ha haft om tillgången anskaffats ha haft om tillgången anskaffats
på balansdagen.
på balansdagen.
8§
Materiella anläggningstillgångMateriella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter ar, råvaror och förnödenheter
som omsätts och vars samman- som omsätts och vars sammantagna värde är av underordnad tagna värde är av underordnad
betydelse för kommunen eller betydelse för kommunen eller
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regionen, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde,
om deras kvantitet, värde och
sammansättning inte varierar
väsentligt.

8 kap.
1§
I kassaflödesanalysen ska komI kassaflödesanalysen ska kommunens eller landstingets in- och munens eller regionens in- och
utbetalningar under räkenskaps- utbetalningar under räkenskapsåret redovisas.
året redovisas.
9 kap.
3§
Om en avvikelse görs med
Om en avvikelse görs med
stöd av 4 kap. 4 § andra stycket stöd av 4 kap. 4 § andra stycket
från någon av de grundläggande från någon av de grundläggande
redovisningsprinciper som anges redovisningsprinciper som anges
i paragrafen, ska en upplysning i paragrafen, ska en upplysning
lämnas om skälen för avvikelsen lämnas om skälen för avvikelsen
och en bedömning av effekten och en bedömning av effekten
på kommunens eller landstingets på kommunens eller regionens reresultat och ekonomiska ställ- sultat och ekonomiska ställning.
ning.
10 kap.
2§
Investeringsredovisningen ska
Investeringsredovisningen ska
innehålla en samlad redovisning innehålla en samlad redovisning
av kommunens eller landstingets av kommunens eller regionens
investeringsverksamhet.
investeringsverksamhet.
11 kap.
1§
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla en översikt över ut- innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens eller vecklingen av kommunens eller
landstingets verksamhet.
regionens verksamhet.
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2§
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla upplysningar om sådana innehålla upplysningar om sådana
förhållanden som inte ska redo- förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller i visas i balansräkningen eller i
resultaträkningen, men som är resultaträkningen, men som är
viktiga för bedömningen av kom- viktiga för bedömningen av kommunens eller landstingets resultat munens eller regionens resultat
eller ekonomiska ställning.
eller ekonomiska ställning.
3§
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla upplysningar om sådana innehålla upplysningar om sådana
händelser av väsentlig betydelse händelser av väsentlig betydelse
för kommunen eller landstinget för kommunen eller regionen
som har inträffat under räken- som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
skapsåret eller efter dess slut.
4§
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla upplysningar om kom- innehålla upplysningar om kommunens eller landstingets förvän- munens eller regionens förväntade utveckling.
tade utveckling.
6§
Förvaltningsberättelsen ska särskilt innehålla upplysningar om
de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret.
Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Uppgift ska också lämnas om
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, samt
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år
och 50 år eller äldre.
Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket 2
och 3 ska anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift ska inte lämnas när antalet anställda i gruppen är
högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
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Paragrafen gäller inte kommuner och regioner i vilka antalet anställda under de senaste
två räkenskapsåren i medeltal
uppgått till högst tio.

9§
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla en utvärdering av kom- innehålla en utvärdering av kommunens eller landstingets ekono- munens eller regionens ekonomiska ställning.
miska ställning.
13 §
Förvaltningsberättelsen ska
Förvaltningsberättelsen ska
innehålla upplysningar om sådana innehålla upplysningar om sådana
förhållanden om privata utförare förhållanden om privata utförare
enligt 10 kap. 7 § kommunallagen enligt 10 kap. 7 § kommunallagen
(2017:725) som inte är ett kom- (2017:725) som inte är ett kommunalt koncernföretag som är av munalt koncernföretag som är
väsentlig betydelse för bedöm- av väsentlig betydelse för bedömningen av kommunens eller ningen av kommunens eller
landstingets verksamhet eller eko- regionens verksamhet eller ekonomiska ställning.
nomiska ställning.
12 kap.
1§
Med sammanställda räkenskaMed sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern av- per för en kommunal koncern avses en sammanställning av kom- ses en sammanställning av kommunens eller landstingets och de munens eller regionens och de
kommunala koncernföretagens kommunala koncernföretagens
resultaträkningar, balansräkning- resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt ar och kassaflödesanalyser samt
noter.
noter.

472

SOU 2018:10

Författningsförslag

2§
Sammanställda räkenskaper ska upprättas för den kommunala
koncernen.
Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper
behöver dock inte upprättas för behöver dock inte upprättas för
den kommunala koncernen om den kommunala koncernen om
samtliga kommunala koncern- samtliga kommunala koncernföretag, såväl var för sig som till- företag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig bety- sammans, är utan väsentlig betydelse för kommunen eller lands- delse för kommunen eller regiontinget.
en.
3§
Ett kommunalt koncernföreEtt kommunalt koncernföretag behöver inte omfattas av de tag behöver inte omfattas av de
sammanställda räkenskaperna om sammanställda räkenskaperna om
det är utan väsentlig betydelse det är utan väsentlig betydelse
för kommunen eller landstinget. för kommunen eller regionen.
Om två eller flera av dessa
Om två eller flera av dessa
kommunala koncernföretag till- kommunala koncernföretag tillsammans bedöms ha väsentlig sammans bedöms ha väsentlig
betydelse för kommunen eller betydelse för kommunen eller
landstinget, ska de dock ingå i de regionen, ska de dock ingå i de
sammanställda räkenskaperna.
sammanställda räkenskaperna.
5§
Ett kommunalt koncernföretags identifierbara tillgångar och
skulder enligt förvärvsanalysen i 4 § ska räknas in i den sammanställda resultaträkningen och i den sammanställda balansräkningen.
Konsolidering ska ske i proKonsolidering ska ske i proportion till kommunens eller portion till kommunens eller
landstingets ägda andel av det regionens ägda andel av det komkommunala koncernföretaget. munala koncernföretaget. Om
Om det kommunala koncern- det kommunala koncernföretaget
företaget är en stiftelse, ett kom- är en stiftelse, ett kommunalförmunalförbund eller ett samord- bund eller ett samordningsförningsförbund
enligt
lagen bund enligt lagen (2003:1210)
(2003:1210) om finansiell sam- om finansiell samordning av rehaordning av rehabiliteringsinsatser, biliteringsinsatser, ska konsolide-
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ska konsolidering ske i propor- ring ske i proportion till komtion till kommunens eller lands- munens eller regionens andel av
tingets andel av det kommunala det kommunala koncernförekoncernföretagets tillgångar och tagets tillgångar och skulder.
skulder.
Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med kravet i
4 kap. 3 § på en rättvisande bild, får kapitalandelsmetoden i 7 kap. 26 §,
27 §, 28 § första stycket och 29 § årsredovisningslagen (1995:1554)
tillämpas vid konsolidering.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.159 Förslag till
lag om ändring i säkerhetsskyddslagen
(0000:000)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 och 11 §§ säkerhetsskyddslagen (0000:000) ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremissen
Ett modernt och stärkt skydd för
Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

Föreslagen lydelse

2 kap.
6§
Statliga myndigheter, komStatliga myndigheter, kommuner och landsting som avser att muner och regioner som avser att
genomföra en upphandling och genomföra en upphandling och
ingå ett avtal om varor, tjänster ingå ett avtal om varor, tjänster
eller byggentreprenader ska se eller byggentreprenader ska se
till att det i ett säkerhetsskydds- till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säker- avtal anges hur kraven på säkerhetsskydd enligt 1 § ska till- hetsskydd enligt 1 § ska tillgodoses av leverantören om
godoses av leverantören om
1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller över, eller
2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till
säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges
säkerhet.
Det som anges i första stycket gäller även för enskilda verksamhetsutövare som ingår avtal om varor, tjänster och byggentreprenader med utomstående leverantörer.
Verksamhetsutövaren ska kontrollera att leverantören följer
säkerhetsskyddsavtalet.
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3 kap.
1§
Den som genom en anställning eller på något annat sätt ska
delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövning ska dock inte göras när det gäller
1. uppdrag som statsråd, leda1. uppdrag som statsråd, ledamot av Europaparlamentet, riks- mot av Europaparlamentet, riksdagen eller kommun- och lands- dagen eller kommun- och regionfullmäktige, eller
tingsfullmäktige, eller
2. annat uppdrag som offentlig försvarare eller ombud inför domstol än sådant som avser offentligt ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken eller integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966)
om Försvarsunderrättelsedomstol.
11 §
En anställning i staten, en
En anställning i staten, en
kommun eller ett landsting som kommun eller en region som är
är placerad i säkerhetsklass 1 placerad i säkerhetsklass 1 eller
eller 2 får endast innehas av den 2 får endast innehas av den som
som är svensk medborgare.
är svensk medborgare.
Om det finns särskilda skäl får regeringen i enskilda fall medge
undantag från kravet på svenskt medborgarskap.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.160 Förslag till
förordning om ändring i
förundersökningskungörelsen (1947:948)
Härigenom föreskrivs att 14 § förundersökningskungörelsen
(1947:948)356 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §357
Läggs en förundersökning ned eller beslutas det att åtal inte ska
väckas, ska den som hörts som skäligen misstänkt för brottet underrättas.
Beslutas det att förundersökning inte ska inledas eller att en
inledd förundersökning ska läggas ned eller att åtal inte ska väckas,
ska underrättelse lämnas till en målsägande som angett brottet, anmält enskilt anspråk i anledning av brottet eller begärt att bli underrättad. Har den som övertagit målsägandens anspråk gjort anmälan
om enskilt anspråk, ska även han eller hon underrättas.
Underrättelse enligt andra stycket behövs inte vid beslut av
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen om att inte inleda eller att
lägga ned en förundersökning, om utredningen inte lett så långt att
någon varit skäligen misstänkt för brottet. Målsäganden ska dock
alltid underrättas om han eller hon har begärt det.
En myndighet, en kommun
En myndighet, en kommun
eller ett landsting som har till eller en region som har till uppuppgift att handlägga disciplin- gift att handlägga disciplinärenärenden enligt lagen (1994:1811) den enligt lagen (1994:1811) om
om disciplinansvar inom total- disciplinansvar inom totalförförsvaret, m.m. och som har gjort svaret, m.m. och som har gjort
en åtalsanmälan ska genast under- en åtalsanmälan ska genast underrättas om en åtgärd som avses i rättas om en åtgärd som avses i
andra stycket eller om att ett andra stycket eller om att ett
väckt åtal har lagts ned.
väckt åtal har lagts ned.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
356
357

Författningen omtryckt 1969:589.
Senaste lydelse 2014:1109.
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1.161 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1957:515) om fullgörande av
deklarationsskyldighet för staten, landsting,
kommun, m.m.
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen om (1957:515)
om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. samt 1 § 1 mom. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om fullgörande av
deklarationsskyldighet för
staten, landsting, kommun,
m.m.

Förordning om fullgörande av
deklarationsskyldighet för
staten, region, kommun,
m.m.358

1 § 1 mom.359
Om staten, landsting, kommun
Om staten, region, kommun
eller annan liknande menighet eller annan liknande menighet
enligt bestämmelserna i skatte- enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) är förfarandelagen (2011:1244) är
skyldig att lämna deklaration, ska skyldig att lämna deklaration, ska
skyldigheten fullgöras av den för- skyldigheten fullgöras av den förvaltningsmyndighet eller annan, valtningsmyndighet eller annan,
som utövar vården och inseendet som utövar vården och inseendet
över den fastighet eller som har över den fastighet eller som har
handhaft den rörelse, som om- handhaft den rörelse, som omfattas av deklarationsskyldig- fattas av deklarationsskyldigheten.
heten.
Om en fond som förvaltas av en statlig myndighet är skyldig att
lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av denna myndighet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

358
359

Senaste lydelse 1957:515.
Senaste lydelse 2011:1438.
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1.162 Förslag till
förordning om ändring i
gränssjukvårdsförordningen (1962:390)
Härigenom föreskrivs att 2 § gränssjukvårdsförordningen
(1962:390)360 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §361
Ersättning för utgift för läkarvård lämnas högst med ett belopp
som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande läkare med
ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning skulle
ha fått tillgodoräkna sig för vården. Utgift för fysioterapi ersätts högst
med ett belopp som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande
fysioterapeut med ersättning enligt lagen (1993:1652) om ersättning
för fysioterapi skulle ha fått tillgodoräkna sig för behandlingen.
Från ersättning för utgift för
Från ersättning för utgift för
vård eller behandling görs avdrag vård eller behandling görs avdrag
med ett belopp som motsvarar med ett belopp som motsvarar
den patientavgift som gäller för den patientavgift som gäller för
vården eller behandlingen i pati- vården eller behandlingen i patientens hemregion.
entens hemlandsting.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

360
Förordningen omtryckt 1974:1108.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1986:435.
361
Senaste lydelse 2013:1150.
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1.163 Förslag till
förordning om ändring i
författningssamlingsförordningen (1976:725)
Härigenom föreskrivs att 7, 13 och 17 §§ författningssamlingsförordningen (1976:725)362 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Statliga myndigheter skall se
Statliga myndigheter ska se
till att de har tillgång till SFS i till att de har tillgång till SFS i
den utsträckning som behövs.
den utsträckning som behövs.
Till varje kommun, region och
Till varje kommun, landsting
och kommunbibliotek skall det kommunbibliotek ska det kostkostnadsfritt sändas ett exemplar nadsfritt sändas ett exemplar av
av författningssamlingen.
författningssamlingen.
13 §
Statliga myndigheter skall se
Statliga myndigheter ska se
till att de har tillgång till andra till att de har tillgång till andra
myndigheters författningssam- myndigheters författningssamlingar i den utsträckning som lingar i den utsträckning som
behövs. Till varje kommun, lands- behövs. Till varje kommun, region
ting och kommunbibliotek som och kommunbibliotek som begär
begär det skall det kostnadsfritt det ska det kostnadsfritt sändas
sändas ett exemplar av en för- ett exemplar av en författningsfattningssamling som en central samling som en central myndigmyndighet låter ge ut.
het låter ge ut.
17 §
Statliga myndigheter skall se
Statliga myndigheter ska se
till att de har tillgång till länens till att de har tillgång till länens
författningssamling i den ut- författningssamling i den utsträckning som behövs. Till varje sträckning som behövs. Till varje
kommun, landsting och kom- kommun, region och kommunmunbibliotek inom länet skall bibliotek inom länet ska det
362

Förordningen omtryckt 2006:66.
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det kostnadsfritt sändas ett exem- kostnadsfritt sändas ett exemplar
plar av länets författningssamling. av länets författningssamling.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.164 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1976:836) om upphävande av personlig
pensionsrätt enligt statliga
tjänstepensionsbestämmelser
Härigenom föreskrivs att förordningen (1976:836) om upphävande
av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser363 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Vad som i författning har
Vad som i författning har
föreskrivits om personlig pen- föreskrivits om personlig pensionsrätt enligt statliga tjänste- sionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser skall ej pensionsbestämmelser ska inte
längre gälla i fråga om arbets- längre gälla i fråga om arbetstagare hos kommun, landstings- tagare hos kommun, region,
kommun, kommunalförbund eller kommunalförbund eller församförsamling, pastorat eller annan ling, pastorat eller annan kyrklig
kyrklig samfällighet under förut- samfällighet under förutsättning
sättning att arbetstagaren efter att arbetstagaren efter utgången
utgången av år 1976 förvärvar rätt av år 1976 förvärvar rätt till icketill icke-statlig tjänstepensions- statlig tjänstepensionsförmån i
förmån i anställning hos sådan anställning hos sådan huvudman.
huvudman.
I första stycket har orden ”församling”, ”pastorat” och ”kyrklig
samfällighet” den betydelse de har i före år 2000 gällande lag.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

363

Senaste lydelse 1999:870.
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1.165 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1976:837) om ersättning för kostnader
för vissa pensioner och livräntor
Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ förordningen (1976:837)
om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §364
Kommun, landstingskommun,
Kommun, region, kommunalkommunalförbund eller försam- förbund eller församling, pastorat
ling, pastorat eller annan kyrklig eller annan kyrklig samfällighet
samfällighet erhåller ersättning erhåller ersättning för kostnaden
för kostnaden för pension eller för pension eller livränta, som
livränta, som utgår till arbets- utgår till arbetstagare eller arbetstagare eller arbetstagares efter- tagares efterlevande enligt penlevande enligt pensionsbestäm- sionsbestämmelser antagna av
melser antagna av huvudmannen, huvudmannen, om
om
1. arbetstagaren den 31 december 1976 eller tidigare har haft
personlig pensionsrätt på grund av anställning av sådant slag som
finns upptagen i statens personalpensionsverks år 1966 utgivna förteckning över personer med personlig pensionsrätt enligt statliga
tjänstepensionsbestämmelser eller annars har haft sådan pensionsrätt i anställning hos kommunal vårdanstalt för alkoholmissbrukare,
2. arbetstagaren den 31 december 1976 ej är underkastad pensionsbestämmelser antagna av huvudman som avses här men kommer
efter denna dag att ha pensionsrätt enligt sådana bestämmelser.
Om rätt till ersättning enligt
Om rätt till ersättning enligt
första stycket övergått till för- första stycket övergått till församling, kyrklig samfällighet eller samling, kyrklig samfällighet eller
stift inom Svenska kyrkan enligt stift inom Svenska kyrkan enligt
3 § lagen (1998:1592) om inför- 3 § lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om ande av lagen (1998:1591) om
364

Senaste lydelse 1999:871.
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Svenska kyrkan, skall ersättningen beräknas enligt de pensionsbestämmelser som gällt för anställda hos i första stycket avsedd
huvudman före ingången av år
2000. Beräkningen skall grundas
på anställningstid hos en sådan
huvudman.
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Svenska kyrkan, ska ersättningen beräknas enligt de pensionsbestämmelser som gällt för anställda hos i första stycket avsedd
huvudman före ingången av år
2000. Beräkningen ska grundas
på anställningstid hos en sådan
huvudman.

3 §365
Ytterligare föreskrifter för
Ytterligare föreskrifter för
verkställighet av denna förord- verkställighet av denna förordning får meddelas av Statens ning får meddelas av Statens
tjänstepensionsverk efter samråd tjänstepensionsverk efter samråd
med det för kommunerna och med det för kommunerna och
landstingen gemensamma organet regionerna gemensamma organet
för administration av personal- för administration av personalpension.
pension.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

365

Senaste lydelse 2010:545.
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1.166 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars
behörighet m.m.
Härigenom föreskrivs att 7 a § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.366 ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 a §367
Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska
tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt
1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och
om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap.
6 § samma lag,
2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,
3. kupongskattelagen (1970:624),
4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
6. lagen (2005:807) om ersätt6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för ning för viss mervärdesskatt för
kommuner och landsting,
kommuner och regioner,
7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som
anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag, eller
8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m.
av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga om kontroll
av upplagshavare inom uppskovsförfarandet enligt 6 kap. samma lag.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

366
367

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.
Senaste lydelse 2013:1078.
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1.167 Förslag till
förordning om ändring i förfogandeförordningen
(1978:558)
Härigenom föreskrivs att 2, 4, 12, 28 och 29 §§ förfogandeförordningen (1978:558) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §368
Förfogande för annans räkning än Försvarsmaktens beslutas, om
förfogandet avser
1. transportmedel: av Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen eller länsstyrelsen i det län där transportmedlet finns,
2. fastigheter: av länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger,
3. radioanläggningar: av länsstyrelsen i det län där anläggningen
finns,
4. annan egendom än som an4. annan egendom än som anges i 1–3 och tjänster: av kom- ges i 1–3 och tjänster: av kommunen, landstinget eller den stat- munen, regionen eller den statliga myndighet som regeringen liga myndighet som regeringen
bestämmer särskilt.
bestämmer särskilt.
Har förfogande förberetts genom uttagning eller på annat sätt, får
beslut om förfogandet meddelas också av myndighet för vars behov
förberedelsen har gjorts.
Förfogande enligt 5 § första stycket 5 förfogandelagen (1978:262)
får dessutom meddelas av vägtrafikombud.
4 §369
Gör flera myndigheter, komGör flera myndigheter, kommuner eller landsting som har muner eller regioner som har
rätt att besluta om förfogande rätt att besluta om förfogande
samtidigt anspråk på egendom samtidigt anspråk på egendom
som inte är förberedd för för- som inte är förberedd för förfogande, avgörs frågan om före- fogande, avgörs frågan om företrädesrätt i samråd mellan dem. trädesrätt i samråd mellan dem.
368
369

Senaste lydelse 2010:125.
Senaste lydelse 1995:129.
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Kan enighet inte nås, får ärendet
hänskjutas till regeringen. Om
ett beslut i sådan ordning inte
kan inhämtas eller avvaktas, har
Försvarsmakten företrädesrätt till
egendomen förutsatt att den
oundgängligen behövs för verksamheten.
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Kan enighet inte nås, får ärendet
hänskjutas till regeringen. Om
ett beslut i sådan ordning inte
kan inhämtas eller avvaktas, har
Försvarsmakten företrädesrätt till
egendomen förutsatt att den
oundgängligen behövs för verksamheten.

12 §370
Varje myndighet, kommun
Varje myndighet, kommun
eller landsting som avses i 1 eller eller region som avses i 1 eller
2 § skall föra förteckning över 2 § ska föra förteckning över
ärenden om förfogande. Ären- ärenden om förfogande. Ärendena skall tas upp i nummerföljd. dena ska tas upp i nummerföljd.
För varje ärende skall beslut och För varje ärende ska beslut och
annan åtgärd antecknas. Kopia annan åtgärd antecknas. Kopia
av beslut och andra handlingar i av beslut och andra handlingar i
ärendet skall förses med ärendets ärendet ska förses med ärendets
nummer och föras samman i en nummer och föras samman i en
akt. När akten eller någon hand- akt. När akten eller någon handling ur denna lämnas till annan ling ur denna lämnas till annan
myndighet, kommun eller lands- myndighet, kommun eller region,
ska detta antecknas.
ting, skall detta antecknas.
28 §371
Uppgift enligt 45 § förUppgift enligt 45 § förfogandelagen (1978: 262) skall fogandelagen (1978: 262) ska
lämnas till den myndighet, kom- lämnas till den myndighet, kommun eller landsting som tar emot mun eller region som tar emot
egendomen när denna avlämnas egendomen när denna avlämnas
eller frånträds, om inte myndig- eller frånträds, om inte myndigheten, kommunen eller lands- heten, kommunen eller regionen
tinget medger att uppgiften läm- medger att uppgiften lämnas
nas senare. Uppgiften lämnas på senare. Uppgiften lämnas på blanblankett som fastställs av För- kett som fastställs av Försvars370
371

Senaste lydelse 1995:129.
Senaste lydelse 1995:129.
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skicka en kopia av handlingen till
den länsstyrelse som anges i 9 §
andra stycket denna förordning.
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makten. Myndigheten, kommunen eller regionen ska skicka en
kopia av handlingen till den länsstyrelse som anges i 9 § andra
stycket denna förordning.

29 §372
Om en myndighet, kommun
Om en myndighet, kommun
eller landsting som får besluta om eller region som får besluta om
förfogande finner att det krävs en förfogande finner att det krävs en
åtgärd enligt 46 § andra stycket åtgärd enligt 46 § andra stycket
eller 47 § första eller andra styck- eller 47 § första eller andra stycket förfogandelagen (1978:262), et förfogandelagen (1978:262),
skall myndigheten, kommunen ska myndigheten, kommunen
eller landstinget göra framställning eller regionen göra framställning
om åtgärden hos den länsstyrel- om åtgärden hos den länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket se som anges i 9 § andra stycket
denna förordning.
denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

372

Senaste lydelse 1995:129.
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1.168 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1981:1137) om vissa arbetstagare
vid Karolinska sjukhuset
Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ förordningen (1981:1137) om
vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna förordning meddelas
I denna förordning meddelas
föreskrifter i fråga om sådana föreskrifter i fråga om sådana
arbetstagare som behåller sina arbetstagare som behåller sina
statliga tjänster vid karolinska statliga tjänster vid karolinska
sjukhuset, när huvudmannaskapet sjukhuset, när huvudmannaskapet
för sjukhuset övergår från staten för sjukhuset övergår från staten
till Stockholms läns landstings- till Region Stockholms län.
kommun.
Förordningen gäller endast
Förordningen gäller endast
arbetstagare i den verksamhet vid arbetstagare i den verksamhet
sjukhuset som övergår till lands- vid sjukhuset som övergår till
tingskommunen.
regionen.
3 §373
I fråga om arbetstagare som
I fråga om arbetstagare som
enligt kollektivavtal med staten enligt kollektivavtal med staten
är skyldiga att utföra sina arbets- är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter hos landstingskommun- uppgifter hos regionen ska Fören skall Försäkringskassan be- säkringskassan bestämma i vilken
stämma i vilken utsträckning utsträckning denna skyldighet
denna skyldighet skall fullgöras. ska fullgöras.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

373

Senaste lydelse 2004:916.
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1.169 Förslag till
förordning om ändring i
tjänstledighetsförordningen (1984:111)
Härigenom föreskrivs att 10 § tjänstledighetsförordningen
(1984:111)374 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §375
En arbetstagare, som av en beEn arbetstagare, som av en beslutande församling eller nämnd i slutande församling eller nämnd i
en kommun eller ett landsting har en kommun eller en region har
fått ett uppdrag som grundar sig fått ett uppdrag som grundar sig
på en författningsbestämmelse, på en författningsbestämmelse,
bör beviljas tjänstledighet för att bör beviljas tjänstledighet för att
fullgöra uppdraget, om det inte fullgöra uppdraget, om det inte
finns synnerliga skäl för något finns synnerliga skäl för något
annat.
annat.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

374
375

Förordningen omtryckt 1991:1747.
Senaste lydelse 1999:863.
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1.170 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1984:535) om statliga myndigheters lån
av konstföremål för lokalutsmyckning
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1984:535) om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §376
Som långivare får förekomma
Som långivare får förekomma
enbart
enbart
– kommuner, landsting, kom– kommuner, regioner, kommunalförbund, församlingar eller munalförbund, församlingar eller
kyrkliga samfälligheter,
kyrkliga samfälligheter,
– sådana stiftelser eller ekonomiska och ideella föreningar som
har till ändamål att främja kulturhistoria eller konst genom att förvärva, vårda, bevara, vetenskapligt bearbeta eller ställa ut konstföremål.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2004:927.
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1.171 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård
m.m.
Härigenom föreskrivs att 1, 14 och 16 §§ förordningen (1984:908)
om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.377 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §378
I denna förordning finns beI denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag stämmelser om vissa statsbidrag
till landsting och andra för sjuk- till regioner och andra för sjukvård m.m. Vad som i förord- vård m.m. Vad som i förordningningen sägs om landsting gäller en sägs om regioner gäller även
även kommuner som inte ingår i kommuner som inte ingår i en
ett landsting.
region.
14 §379
Ersättning enligt denna förErsättning enligt denna förordning lämnas under förutsätt- ordning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar ut ning att regionen inte tar ut avavgifter i vidare mån än vad som gifter i vidare mån än vad som
följer av förordningen.
följer av förordningen.
16 §380
Landstinget ska på begäran av
Regionen ska på begäran av
patienten
anteckna
betalda patienten
anteckna
betalda
patientavgifter enligt 8 § första patientavgifter enligt 8 § första
stycket 1–5 och 9 §. Även i övrigt stycket 1–5 och 9 §. Även i övrigt
ska landstinget vidta de åtgärder ska regionen vidta de åtgärder
som behövs för avgiftsbefrielse som behövs för avgiftsbefrielse
enligt 17 kap. 6 och 7 §§ hälso- enligt 17 kap. 6 och 7 §§ hälso377
Förordningen omtryckt 1991:1647.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:1664.
378
Senaste lydelse 2010:1664.
379
Senaste lydelse 2004:888.
380
Senaste lydelse 2017:82.
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och sjukvårdslagen (2017:30).
och sjukvårdslagen (2017:30).
En patient som för viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt
nämnda bestämmelser är även befriad från att betala patientavgifter
enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 § under samma tid.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.172 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1989:891) om statsbidrag till enskild
väghållning
Härigenom föreskrivs att 5, 9 och 11 §§ förordningen (1989:891)
om statsbidrag till enskild väghållning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §381
Frågor om bidrag för bygganFrågor om bidrag för byggande prövas av Trafikverkets region de prövas av Trafikverkets region
efter skriftlig ansökan. Vid pröv- efter skriftlig ansökan. Vid prövningen ska verket samråda med ningen ska verket samråda med
samverkansorgan i län där sådana samverkansorgan i län där sådana
bildats och med berört landsting bildats och med berörd region
som avses i lagen (2010:630) om som avses i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa regionalt utvecklingsansvar i vissa
län. I övriga län ska verket sam- län. I övriga län ska verket samråda med länsstyrelsen.
råda med länsstyrelsen.
Frågor om driftbidrag prövas av Trafikverkets region efter skriftlig ansökan.
Bidragen betalas ut av Trafikverket.
9 §382
Trafikverket fastställer planen sedan yttrande inhämtats från
1. det kommunala samver1. det kommunala samverkansorganet i de län där sådana kansorganet i de län där sådana
bildats, i Skåne län och i Västra bildats, i Skåne län och i Västra
Götalands län från landstinget och Götalands län från regionen och
i övriga län från länsstyrelsen, och i övriga län från länsstyrelsen, och
2. kommunerna i länet.

381
382

Senaste lydelse 2010:1760.
Senaste lydelse 2010:129.
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11 §383
Trafikverket ska sända en kopia av den fastställda planen till
1. den som ansökt om byggnadsbidrag,
2. det kommunala samver2. det kommunala samverkansorganet i de län där sådana kansorganet i de län där sådana
bildats, i Skåne län och i Västra bildats, i Skåne län och i Västra
Götalands län till landstinget samt Götalands län till regionen samt i
i övriga län till länsstyrelsen,
övriga län till länsstyrelsen,
3. kommunerna i länet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2010:129.
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1.173 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1990:893) om underrättelse om dom
i vissa brottmål, m.m.
Härigenom föreskrivs att 22 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 §384
Om domstolen beslutar att
Om domstolen beslutar att
den tilltalade skall överlämnas till den tilltalade ska överlämnas till
rättspsykiatrisk vård, skall dom- rättspsykiatrisk vård, ska domstolen samma dag sända en kopia stolen samma dag sända en kopia
av domen till den eller de nämn- av domen till den eller de nämnder som utövar ledningen av der som utövar ledningen av
hälso- och sjukvården i det lands- hälso- och sjukvården i den region
ting eller den kommun, som inte eller den kommun, som inte ingår
ingår i något landsting, där den i någon region, där den dömde är
dömde är bosatt eller, om den bosatt eller, om den dömde inte
dömde inte har stadigvarande har stadigvarande bostad i Sverige,
bostad i Sverige, där den dömde där den dömde vistas. Om den
vistas. Om den dömde vistas på dömde vistas på en enhet för
en enhet för rättspsykiatrisk rättspsykiatrisk undersökning, ska
undersökning, skall en kopia av en kopia av domen samma dag
domen samma dag sändas även sändas även till Rättsmedicinaltill Rättsmedicinalverket. Dom- verket. Domstolen får i stället
stolen får i stället sända doms- sända domsbevis, varvid 2 § andra
bevis, varvid 2 § andra stycket stycket tillämpas.
tillämpas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

384

Senaste lydelse 1998:635.
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1.174 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m.
Härigenom föreskrivs och rubriken närmast före 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.385
dels att 1, 34, 35, 38 och 39 §§ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före tidigare upphävda 32 § ska lyda
”Ersättning till regioner för hälso- och sjukvård”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §386
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statlig ersätt- bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och landsting ning till kommuner och regioner
för mottagande av och insatser för mottagande av och insatser
för skyddsbehövande och vissa för skyddsbehövande och vissa
andra utlänningar som avses i andra utlänningar som avses i
3 § och som före utgången av 3 § och som före utgången av
november 2010 först togs emot november 2010 först togs emot
i en kommun.
i en kommun.
För utlänningar som har varit registrerade vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket eller som har beviljats uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska tidpunkten då de
först togs emot i en kommun anses vara den dag han eller hon faktiskt togs emot i kommunen. För övriga utlänningar som omfattas
av 3 § ska tidpunkten då de först togs emot i en kommun anses vara
då han eller hon folkbokfördes i kommunen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

385
Förordningen omtryckt 1994:734.
Senaste lydelse rubriken till tidigare upphävda 32 § 2010:1141.
386
Senaste lydelse 2010:1141.
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34 §387
Ett landsting har rätt till ersättEn region har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och ning för kostnader för hälso- och
sjukvård av en utlänning som om- sjukvård av en utlänning som omfattas av 1 § och som på grund fattas av 1 § och som på grund
av en sjukdom eller ett funktions- av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade när hinder som utlänningen hade när
han eller hon först togs emot i han eller hon först togs emot i
en kommun eller som annars har en kommun eller som annars har
ett direkt samband med utlän- ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbe- ningens situation som skyddsbehövande, måste beredas varaktig hövande, måste beredas varaktig
vård som ordinerats av läkare. vård som ordinerats av läkare.
Ersättning lämnas endast om Ersättning lämnas endast om
vården bedömts ha en varaktig- vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år och lands- het av minst tre år och regionens
tingets sammanlagda vårdkostnad sammanlagda vårdkostnad för
för utlänningen uppgått till lägst utlänningen uppgått till lägst
60 000 kronor under en tolv- 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens månadersperiod. Ersättningens
storlek bestäms enligt Riksavtalet storlek bestäms enligt Riksavtalet
för utomlänsvård om inte annat för utomlänsvård om inte annat
avtalats.
avtalats.
När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även
lämnas för kostnader för tolk.
35 §388
Ett landsting har rätt till erEn region har rätt till ersättning för kostnader för hälso- sättning för kostnader för hälsoundersökning av en utlänning undersökning av en utlänning
som omfattas av 1 § som har som omfattas av 1 § som har
genomförts inom tolv månader genomförts inom tolv månader
från den tidpunkt då utlänning- från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun en först togs emot i en kommun
enligt 1 § andra stycket, om ut- enligt 1 § andra stycket, om utlänningen inte genomgått någon länningen inte genomgått någon
387
388

Senaste lydelse 2010:1141.
Senaste lydelse 2010:1440.
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hälsoundersökning innan han hälsoundersökning innan han
eller hon först togs emot i en eller hon först togs emot i en
kommun eller om hälsounder- kommun eller om hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl. sökning krävs av smittskyddsskäl.
En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en
schablonersättning med 2 000 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.
38 §389
Utöver ersättning enligt 34–
Utöver ersättning enligt 34–
36 §§ får Migrationsverket inom 36 §§ får Migrationsverket inom
ramen för anvisade medel lämna ramen för anvisade medel lämna
ersättning till landsting och kom- ersättning till regioner och kommuner för betydande extraordi- muner för betydande extraordinära kostnader för vårdinsatser nära kostnader för vårdinsatser
för skyddsbehövande. Sådan er- för skyddsbehövande. Sådan ersättning betalas efter ansökan.
sättning betalas efter ansökan.
39 §390
En ansökan om ersättning
En ansökan om ersättning
enligt denna förordning skall ha enligt denna förordning ska ha
kommit in till Migrationsverket kommit in till Migrationsverket
senast inom ett år från utgången senast inom ett år från utgången
av den period ansökan avser om av den period ansökan avser om
inte annat anges i andra bestäm- inte annat anges i andra bestämmelser i förordningen.
melser i förordningen.
Kommuner och landsting är
Kommuner och regioner är
skyldiga att lämna Migrations- skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för verket de uppgifter som krävs för
att verket skall kunna bedöma att verket ska kunna bedöma
deras rätt till ersättning enligt deras rätt till ersättning enligt
denna förordning.
denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

389
390

Senaste lydelse 2010:1141.
Senaste lydelse 2007:627.
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1.175 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1991:1195) om skolväsendet under krig
och vid krigsfara m.m.
Härigenom föreskrivs att 1, 5, 7, 9 och 11–13 §§ förordningen
(1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.391
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §392
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
föreskrifter om verksamheten föreskrifter om verksamheten
under krig och vid krigsfara inom under krig och vid krigsfara inom
den del av skolväsendet som en den del av skolväsendet som en
kommun eller ett landsting är kommun eller en region är huvudhuvudman för.
man för.
Vad som föreskrivs för krig eller krigsfara ska också gälla när det
råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig
eller krigsfara som riket har befunnit sig i.
Föreskrifterna i 3–11, 15 och 16 §§, som rör verksamheten under
krig och vid krigsfara, ska tillämpas om regeringen beslutar det.
Föreskrifterna i 12 och 13 §§, som rör planläggningen, ska tillämpas utan särskilt beslut av regeringen.
5 §393
Ett landsting som är huvudEn region som är huvudman
man för utbildning i gymnasiesär- för utbildning i gymnasiesärskolan får besluta att de uppgifter skolan får besluta att de uppgifter
som landstinget har ska övertas som regionen har ska övertas av
av den kommun där skolenheten den kommun där skolenheten är
belägen.
är belägen.
En kommun får besluta att verksamheten vid en eller flera skolenheter inom grundsärskolan ska läggas ned.
Senaste lydelse av författningens rubrik 2011:568.
Senaste lydelse 2013:17.
393
Senaste lydelse 2011:568.
391
392
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7 §394
En kommun får besluta att skolpliktiga elever i grundsärskolan
ska fullgöra sin skolgång i kommunens grundskola enligt 3 §.
Huvudmannen för grundsärHuvudmannen för grundsärskolan ska se till att eleverna får skolan ska se till att eleverna får
den tillsyn och vård de behöver, den tillsyn och vård de behöver,
antingen hos sina vårdnadshavare antingen hos sina vårdnadshavare
eller genom landstingets, de kom- eller genom regionens, de kommunala myndigheternas eller munala myndigheternas eller
andra myndigheters försorg.
andra myndigheters försorg.
9 §395
I övrigt ska, i den utsträckning förhållandena medger det,
– en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola
och kommunal vuxenutbildning,
– ett landsting eller en kom– en region eller en kommun
mun fortsätta att bedriva utbild- fortsätta att bedriva utbildningningen i särskild utbildning för en i särskild utbildning för vuxna,
vuxna,
– ett landsting fortsätta att be– en region fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasie- driva utbildningen i gymnasieskola och kommunal vuxenut- skola och kommunal vuxenutbildning av annat slag än som bildning av annat slag än som
avses i 8 §.
avses i 8 §.
11 §396
Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning eller särskilda utbildning för
vuxna behövs för arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning
inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, får länsstyrelsen efter framställning av Arbetsförmedlingen besluta att kommunens gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning eller särskilda
utbildning för vuxna ska läggas ned och att resurserna i stället ska
ställas till förfogande för den arbetsmarknadspolitiskt motiverade
utbildningen. Detta gäller dock inte den utbildning inom vårdområdet som avses i 8 §.
Senaste lydelse 2011:568.
Senaste lydelse 2016:449.
396
Senaste lydelse 2016:449.
394
395
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Ett beslut enligt första stycket ska gälla framför ett beslut av
huvudmannen enligt 10 §.
Första stycket första meningFörsta stycket första meningen ska tillämpas också på ett en ska tillämpas också på en
landstings gymnasieskola, kom- regions gymnasieskola, kommumunala vuxenutbildning och sär- nala vuxenutbildning och särskilskilda utbildning för vuxna, när da utbildning för vuxna, när det
det gäller resurser för utbildning gäller resurser för utbildning på
på andra områden än vård- andra områden än vårdområdet.
området.
12 §397
En kommuns och ett landsEn kommuns och en regions
tings planläggning enligt 4 § för- planläggning enligt 4 § förordordningen (2006:637) om kom- ningen (2006:637) om kommumuners och landstings åtgärder ners och regioners åtgärder inför
inför och vid extraordinära hän- och vid extraordinära händelser i
delser i fredstid och höjd bered- fredstid och höjd beredskap ska,
skap ska, i fråga om den skol- i fråga om den skolverksamhet
verksamhet som avses i denna som avses i denna förordning,
förordning, ske efter samråd med ske efter samråd med länsstyrellänsstyrelsen och Arbetsförmed- sen och Arbetsförmedlingen.
lingen.
13 §398
Kommuner och landsting skall
Kommuner och regioner ska
underrätta länsstyrelsen om be- underrätta länsstyrelsen om behovet av lokaler för skolverksam- hovet av lokaler för skolverksamheten under krig och vid krigs- heten under krig och vid krigsfara.
fara.
Länsstyrelsen beslutar, enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov, vilka lokaler som får
användas för skolverksamheten.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

397
398

Senaste lydelse 2008:396.
Senaste lydelse 2004:745.
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1.176 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård
och rättspsykiatrisk vård
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §399
Ansökan om tillstånd enligt
Ansökan om tillstånd enligt
15 § andra stycket lagen 15 § andra stycket lagen
(1991:1128) om psykiatrisk (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård att för vården an- tvångsvård att för vården använda någon annan vårdinrätt- vända någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av ett ning än en sådan som drivs av en
landsting, görs av sjukvårds- region, görs av sjukvårdshuvudmannen hos Socialstyrel- huvudmannen hos Socialstyrelsen, som med eget yttrande ger sen, som med eget yttrande ger
in ansökan till regeringen.
in ansökan till regeringen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

399

Senaste lydelse 2013:179.
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1.177 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1992:395) om uppdragsutbildning
inom skolväsendet
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet400 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §401
I lagen (1991:1109) om uppI lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns dragsutbildning i vissa fall finns
föreskrifter om att kommuner föreskrifter om att kommuner
och landsting får bedriva upp- och regioner får bedriva uppdragsdragsutbildning som i fråga om utbildning som i fråga om art och
art och nivå motsvarar den verk- nivå motsvarar den verksamhet
samhet kommunen eller lands- kommunen eller regionen får betinget får bedriva inom skolväsen- driva inom skolväsendet. Denna
det. Denna förordning innehåller förordning innehåller ytterligare
ytterligare föreskrifter om upp- föreskrifter om uppdragsutbilddragsutbildning.
ning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

400
401

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:312.
Senaste lydelse 2011:312.
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1.178 Förslag till
förordning om ändring i högskoleförordningen
(1993:100)
Härigenom föreskrivs att 7 kap. 36 § högskoleförordningen
(1993:100)402 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
36 §403
Till utbildning på forskarnivå får högskolan anta sökande som
anställs som doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har
någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att
1. finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och
2. den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att
den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller
konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.
För sökande vars studiefinanFör sökande vars studiefinansiering består av stipendium anses siering består av stipendium anses
finansieringen enligt första styck- finansieringen enligt första stycket 1 säkrad om nivån på stipen- et 1 säkrad om nivån på stipendiet är likvärdig med den löne- diet är likvärdig med den lönenivå för doktorander som följer nivå för doktorander som följer
av svenska kollektivavtal eller av svenska kollektivavtal eller
praxis inom yrket efter avdrag praxis inom yrket efter avdrag
för preliminär skatt enligt den för preliminär skatt enligt den
skattetabell som motsvarar den skattetabell som motsvarar den
genomsnittliga skattesatsen för genomsnittliga skattesatsen för
kommuner och landsting och som kommuner och regioner och som
årligen publiceras av Statistiska årligen publiceras av Statistiska
centralbyrån. Om sökanden ska centralbyrån. Om sökanden ska
vistas omväxlande i Sverige och i vistas omväxlande i Sverige och i
annat land, gäller kravet på nivån annat land, gäller kravet på nivån

402
403

Förordningen omtryckt 1998:1003.
Senaste lydelse 2017:947.

505

Författningsförslag

SOU 2018:10

på stipendiet endast tiden då på stipendiet endast tiden då
sökanden avser att vistas i Sverige. sökanden avser att vistas i Sverige.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.179 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1993:1090) om stöd och service
till vissa funktionshindrade
Härigenom föreskrivs att 12 § förordningen (1993:1090) om
stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §404
Handlingar som avses i 21 d §
Handlingar som avses i 21 d §
andra stycket och 23 b § andra andra stycket och 23 b § andra
stycket lagen (1993:387) om stöd stycket lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktions- och service till vissa funktionshindrade ska av hänsyn till forsk- hindrade ska av hänsyn till forskningens behov undantas från gall- ningens behov undantas från gallring i de kommuner och lands- ring i de kommuner och regioner
ting som ingår i Östergötlands, som ingår i Östergötlands,
Gotlands och Västernorrlands Gotlands och Västernorrlands
län samt i Göteborgs kommun. län samt i Göteborgs kommun.
I landets övriga kommuner och I landets övriga kommuner och
landsting ska sådana handlingar regioner ska sådana handlingar
undantas från gallring när det undantas från gallring när det
gäller personer födda den femte, gäller personer födda den femte,
femtonde och tjugofemte i varje femtonde och tjugofemte i varje
månad.
månad.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

404

Senaste lydelse 2007:1317.
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1.180 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:362) om vårdavgifter m.m.
för vissa utlänningar
Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.
8 §405
Utlänningarna ska betala avUtlänningarna ska betala avgift med 50 kronor för behand- gift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare inom folk- ling hos en tandläkare inom folktandvården och för behandling tandvården och för behandling
hos en tandläkare som tillhör en hos en tandläkare som tillhör en
vårdgivare som landstinget slutit vårdgivare som regionen slutit
avtal med.
avtal med.
Tandvård hos en sådan tandläkare som anges i första stycket är
kostnadsfri för utlänningar som inte har fyllt 18 år.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

405

Senaste lydelse 2016:661.
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1.181 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:519) om statsbidrag till utbildning
av utlandssvenska barn och ungdomar
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §406
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som
lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar
– utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och,
så långt det är möjligt, gymnasieskolan, eller
– undervisning i svenska och om Sverige, om de går i en utländsk
skola.
Regeringen meddelar särskilRegeringen meddelar särskilda bestämmelser om statsbidrag da bestämmelser om statsbidrag
till kommuner och landsting till till kommuner och regioner till
kostnader för utlandssvenska kostnader för utlandssvenska
barns och ungdomars skolgång i barns och ungdomars skolgång i
grundskolan och gymnasieskolan grundskolan och gymnasieskolan
i Sverige.
i Sverige.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

406

Senaste lydelse 1999:443.
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1.182 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Härigenom föreskrivs att 3 och 14–16 §§ förordningen (1994:1120)
om ersättning för fysioterapi407 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §408
Normalarvode och reducerat normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande
personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.
Fysioterapeuten ska till landsFysioterapeuten ska till regiontinget anmäla vilken arvodeskate- en anmäla vilken arvodeskategori som gäller för verksamheten. gori som gäller för verksamheten.
Ändring ska anmälas minst sex Ändring ska anmälas minst sex
månader innan den börjar gälla.
månader innan den börjar gälla.
14 §409
Landstinget ska till fysioteraRegionen ska till fysioterapeuten betala ut skillnaden mellan peuten betala ut skillnaden mellan
det arvode som ska lämnas och det arvode som ska lämnas och
den patientavgift som fysiotera- den patientavgift som fysioterapeuten fått ta ut.
peuten fått ta ut.
Arvodet betalas dock helt genom fysioterapiersättning
1. om patienten enligt 23 § lagen (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi är befriad från att betala patientavgift,
2. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen
(1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.,
3. för fysioterapeutens resekostnader enligt 12 §.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:1151.
Senaste lydelse 2013:1151.
409
Senaste lydelse 2013:1151.
407
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15 §410
Vid utbetalning av ersättning
Vid utbetalning av ersättning
till en mottagare som inte åbero- till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och par godkännande för F-skatt och
inte är juridisk person minskas inte är juridisk person minskas
ersättningen med 12,9 procent ersättningen med 12,9 procent
eller, om mottagaren vid årets eller, om mottagaren vid årets
ingång är 65 år eller äldre, med ingång är 65 år eller äldre, med
8,2 procent. Om mottagaren visar 8,2 procent. Om mottagaren visar
att minst hälften av ersättningen att minst hälften av ersättningen
motsvarar kostnader i arbetet motsvarar kostnader i arbetet
som ska täckas med ersättning- som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas med en, ska ersättningen minskas med
det lägre belopp som beräknas det lägre belopp som beräknas
motsvara de arbetsgivaravgifter motsvara de arbetsgivaravgifter
eller den särskilda löneskatt som eller den särskilda löneskatt som
regionen ska betala.
landstinget ska betala.
16 §411
En fysioterapeut som har
En fysioterapeut som har
fysioterapiersättning är skyldig fysioterapiersättning är skyldig
att i fråga om all sådan behand- att i fråga om all sådan behandling visa räkning för landstinget ling visa räkning för regionen
och redovisa arbetstid, antalet och redovisa arbetstid, antalet
vidtagna åtgärder samt uppgift vidtagna åtgärder samt uppgift
om patientens bosättningsort. om patientens bosättningsort.
Fysioterapeuten är även skyldig Fysioterapeuten är även skyldig
att rapportera till respektive att rapportera till respektive
landsting om han eller hon är region om han eller hon är
verksam i två eller flera lands- verksam i två eller flera regioners
tingsområden och ska därvid även sområden och ska därvid även
ange beräknad omfattning i re- ange beräknad omfattning i respektive landstingsområde. Där- spektive regions område. Därututöver är fysioterapeuten själv över är fysioterapeuten själv
skyldig att bevaka när han eller skyldig att bevaka när han eller
hon når ersättningstak 1 eller hon når ersättningstak 1 eller
410
411

Senaste lydelse 2011:1449.
Senaste lydelse 2013:1151.
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ersättningstak 2 och underrätta ersättningstak 2 och underrätta
landstinget om detta.
regionen om detta.
Fysioterapiersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan
på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.183 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1994:1121) om läkarvårdsersättning
Härigenom föreskrivs att 13–17 §§ förordningen (1994:1121)
om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §412
För laboratorieundersökning
För laboratorieundersökning
som utförs av Folkhälsomyndig- som utförs av Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från heten lämnas ersättning från
landstinget om undersökningen regionen om undersökningen ututförs efter remiss från
förs efter remiss från
1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning,
2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation,
eller
3. en läkare inom företagshälsovård som
– är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
– arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-,
anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället, – aktivt
medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
– samverkar med berörda samhällsorgan, och
– drivs med för ändamålet utbildad personal.
Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för
sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan.
14 §413
Landstinget ska till läkaren beRegionen ska till läkaren betala ut skillnaden mellan det tala ut skillnaden mellan det
arvode som följer av bestämmel- arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och den serna i denna förordning och den
patientavgift som läkaren fått ta patientavgift som läkaren fått ta
ut.
ut.
412
413

Senaste lydelse 2013:889.
Senaste lydelse 2012:965.
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Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning
1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,
2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,
3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående
abort eller sterilisering,
4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen
(1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.
15 §414
Vid utbetalning av ersättning
Vid utbetalning av ersättning
till en mottagare som inte åbero- till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och par godkännande för F-skatt och
inte är juridisk person minskas inte är juridisk person minskas
ersättningen med 10,3 procent ersättningen med 10,3 procent
eller, om mottagaren vid årets eller, om mottagaren vid årets
ingång är 65 år eller äldre, med ingång är 65 år eller äldre, med
6,5 procent. Om mottagaren visar 6,5 procent. Om mottagaren visar
att minst 60 procent av ersätt- att minst 60 procent av ersättningen motsvarar kostnader i ningen motsvarar kostnader i
arbetet som ska täckas med ersätt- arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas ningen, ska ersättningen minskas
med det lägre belopp som beräk- med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivarav- nas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt gifter eller den särskilda löneskatt
som landstinget ska betala.
som regionen ska betala.
16 §415
Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder
vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också
betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller
sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.
414
415

Senaste lydelse 2011:1450.
Senaste lydelse 1996:1360.
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Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar
som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning.
Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan
skall läkaren stå för kostnaden.
Provtagningskostnaden för
andra laboratorieundersökningar
än som anges i bilaga 2 bekostas
av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning
sker vid ett laboratorium som
landstinget har anvisat.

Författningsförslag

Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar
som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning.
Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan
ska läkaren stå för kostnaden.
Provtagningskostnaden för
andra laboratorieundersökningar
än som anges i bilaga 2 bekostas
av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning
sker vid ett laboratorium som
regionen har anvisat.

17 §416
En läkare som har läkarvårdsEn läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga ersättning är skyldig att i fråga
om all sådan vård visa läkarvårds- om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för landstinget och redo- räkning för regionen och redovisa arbetstid, antalet vidtagna visa arbetstid, antalet vidtagna
åtgärder samt uppgift om patien- åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Sådan prov- tens bosättningsort. Sådan provtagning och undersökning som tagning och undersökning som
avses i 14 § andra stycket 1 skall avses i 14 § andra stycket 1 ska
dock, utan uppgifter om patien- dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt. tens identitet, redovisas särskilt.
Läkaren är även skyldig att rap- Läkaren är även skyldig att rapportera till respektive landsting portera till respektive region om
om han eller hon är verksam i han eller hon är verksam i två
två eller flera landstingsområden eller flera regioners områden och
och skall därvid även ange beräk- ska därvid även ange beräknad
nad omfattning i respektive lands- omfattning i respektive regions
tingsområde. Därutöver är läkaren område. Därutöver är läkaren
skyldig att själv bevaka när han skyldig att själv bevaka när han
eller hon når ersättningstak 1 eller eller hon når ersättningstak 1 eller
416

Senaste lydelse 1997:94.
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ersättningstak 2 och att under- ersättningstak 2 och att underrätta landstinget om detta.
rätta regionen om detta.
Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan
på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.184 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1995:238) om totalförsvarsplikt
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5, 9, 14, 14 a, och 16 §§, 4 kap. 5
och 7 §§ och rubriken närmast före 3 kap. 14 § förordningen
(1995:238) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
5 §417
Den eller de nämnder i ett
Den eller de nämnder i en
landsting eller i en kommun som region eller i en kommun som
ansvarar för verksamhet enligt ansvarar för verksamhet enligt
lagen (1993:387) om stöd och lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshind- service till vissa funktionshindrade samt chefsöverläkare vid en rade samt chefsöverläkare vid en
vårdinrättning där vård meddelas vårdinrättning där vård meddelas
med stöd av lagen (1991:1128) med stöd av lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård eller om psykiatrisk tvångsvård eller
lagen (1991:1129) om rättspsy- lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter kiatrisk vård, ska lämna uppgifter
om varje svensk medborgare som om varje svensk medborgare som
under året fyller 17 år och som under året fyller 17 år och som
den 15 mars
den 15 mars
1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, eller
2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk
tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.
Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år.

417

Senaste lydelse 2010:1473.
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9 §418
Statens skolverk, UniversitetsStatens skolverk, Universitetsoch högskolerådet och rektorn och högskolerådet och rektorn
för en utbildningsanstalt eller för en utbildningsanstalt eller
skola som drivs av staten, en skola som drivs av staten, en
kommun eller ett landsting eller kommun eller en region eller av
av en enskild som godkänts av en enskild som godkänts av StatStatens skolinspektion ska på be- ens skolinspektion ska på begäran
gäran av Totalförsvarets rekry- av Totalförsvarets rekryteringsteringsmyndighet lämna uppgift- myndighet lämna uppgifter till
er till myndigheten om de total- myndigheten om de totalförförsvarspliktigas studieinriktning svarspliktigas studieinriktning och
och behörighet för studier på ett behörighet för studier på ett
nationellt program i gymnasie- nationellt program i gymnasieskolan.
skolan.
Kommuner och landsting m.fl.

Kommuner och regioner m.fl.

14 §419
Kommuner, landsting och
Kommuner, regioner och vårdvårdgivare som bedriver enskild givare som bedriver enskild
verksamhet ska på begäran av verksamhet ska på begäran av
Totalförsvarets rekryteringsmyn- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om dighet lämna de uppgifter om
anställd hälso- och sjukvårds- anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för myndig- personal som behövs för myndighetens planeringsarbete.
hetens planeringsarbete.
14 a §420
Kommuner, landsting och
Kommuner, regioner och vårdvårdgivare som bedriver enskild givare som bedriver enskild
verksamhet ska på begäran av verksamhet ska på begäran av
Totalförsvarets rekryteringsmyn- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om dighet lämna de uppgifter om
totalförsvarspliktigas hälsotill- totalförsvarspliktigas hälsotillSenaste lydelse 2012:714.
Senaste lydelse 2010:1473.
420
Senaste lydelse 2010:1473.
418
419

518

SOU 2018:10

stånd som behövs för att kontrollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och som utgör underlag
för beslut om kallelse till mönstring.

Författningsförslag

stånd som behövs för att kontrollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och som utgör underlag
för beslut om kallelse till mönstring.

16 §421
Totalförsvarets rekryteringsTotalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med myndighet ska i samband med
att en totalförsvarspliktig rycker att en totalförsvarspliktig rycker
in för värnplikt eller civilplikt in för värnplikt eller civilplikt
med längre grundutbildning än med längre grundutbildning än
60 dagar lämna de journalhand- 60 dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid mönst- lingar som upprättats vid mönstring eller särskild antagnings- ring eller särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) prövning enligt lagen (1994:1810)
om möjlighet för kvinnor att om möjlighet för kvinnor att
fullgöra värnplikt eller civilplikt fullgöra värnplikt eller civilplikt
med längre grundutbildning, till med längre grundutbildning, till
hälso- och sjukvårdspersonalen hälso- och sjukvårdspersonalen
vid den organisatoriska enhet hos vid den organisatoriska enhet hos
en myndighet, en kommun eller en myndighet, en kommun eller
ett landsting där grundutbild- en region där grundutbildningen
ningen ska genomföras.
ska genomföras.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vid samma tidpunkt
lämna uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattningshavare på en sådan enhet som anges i första
stycket som har till uppgift att utbilda den totalförsvarspliktige.
Uppgifterna ska anges kortfattat.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska också vid samma tidpunkt och till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av fotografisk bild av den totalförsvarspliktige från det
register som myndigheten för över sådana uppgifter. En sådan uppgift
421

Senaste lydelse 2014:1218.
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ska på begäran även lämnas till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket, Skatteverket
och Kronofogdemyndigheten.
4 kap.
5 §422
Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809)
Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt följer att om totalförsvarsplikt följer att
Totalförsvarets rekryteringsmyn- Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, en kommun eller ett lands- dighet, en kommun eller en region
ting får begära vissa uppgifter av får begära vissa uppgifter av
totalförsvarspliktiga.
totalförsvarspliktiga.
En totalförsvarspliktig är även skyldig att lämna uppgifter enligt
2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt på begäran av en länsstyrelse,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Post- och
telestyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Statens jordbruksverk, Migrationsverket, Statens energimyndighet och Affärsverket
svenska kraftnät.
7 §423
Av
3 kap.
15 §
lagen
Av
3 kap.
15 §
lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt (1994:1809) om totalförsvarsplikt
följer att kommuner, landsting, följer att kommuner, regioner,
bolag, föreningar, samfälligheter, bolag, föreningar, samfälligheter,
registrerade trossamfund, organi- registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund satoriska delar av sådana samfund
eller andra enskilda får göra fram- eller andra enskilda får göra framställningar om krigsplacering.
ställningar om krigsplacering.
De statliga myndigheter som
De statliga myndigheter som
enligt 3 kap. 15 § lagen om total- enligt 3 kap. 15 § lagen om totalförsvarsplikt får göra framställ- försvarsplikt får göra framställning om krigsplacering är För- ning om krigsplacering är Förssvarsmakten, i fråga om totalför- varsmakten, i fråga om totalförsvarspliktiga som skall tjänstgöra svarspliktiga som ska tjänstgöra
där, och i övrigt de myndigheter där, och i övrigt de myndigheter

422
423

Senaste lydelse 2014:1218.
Senaste lydelse 1999:981.
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som anges i 4 kap. 5 § andra som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket denna förordning.
stycket denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.185 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga
Härigenom föreskrivs att 11 kap. 2, 7 och 12 §§ förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
2 §424
Underlag för utbetalning av
Underlag för utbetalning av
dagpenning lämnas av Total- dagpenning lämnas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet försvarets rekryteringsmyndighet
eller, efter överenskommelse med eller, efter överenskommelse med
myndigheten, av statliga myndig- myndigheten, av statliga myndigheter, kommuner, landsting, bo- heter, kommuner, regioner, bolag, föreningar, samfälligheter, lag, föreningar, samfälligheter,
stiftelser, registrerade trossam- stiftelser, registrerade trossamfund och organisatoriska delar fund och organisatoriska delar
av sådana samfund samt andra av sådana samfund samt andra
enskilda.
enskilda.
7 §425
Skatteverket, Totalförsvarets
Skatteverket, Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet eller, efter rekryteringsmyndighet eller, efter
överenskommelse med myndig- överenskommelse med myndigheten, statliga myndigheter, kom- heten, statliga myndigheter, kommuner, landsting, bolag, för- muner, regioner, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser, eningar, samfälligheter, stiftelser,
registrerade trossamfund och registrerade trossamfund och
organisatoriska delar av sådana organisatoriska delar av sådana
samfund samt andra enskilda ska samfund samt andra enskilda ska
lämna de uppgifter som behövs lämna de uppgifter som behövs
424
425

Senaste lydelse 2010:1474.
Senaste lydelse 2010:1474.
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för bedömning av rätten till för bedömning av rätten till
familjebidrag till Försäkrings- familjebidrag till Försäkringskassan.
kassan.
12 §426
Annan förmån än dagpenning,
Annan förmån än dagpenning,
familjebidrag, ekonomiskt stöd i familjebidrag, ekonomiskt stöd i
form av bidrag och grupplivför- form av bidrag och grupplivförsäkring beslutas och betalas ut säkring beslutas och betalas ut
av den myndighet, den kommun av den myndighet, den kommun
eller det landsting där den total- eller den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör.
försvarspliktige tjänstgör.
I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag,
en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än
ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant
samfund ska dock den utbildningsansvariga myndigheten besluta
om och betala ut sådana förmåner. Myndigheten får dock överlämna
rätten att besluta om och betala ut förmånerna till de enskilda hos
vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.
För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat
trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta om och betala ut förmånerna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
får överlämna rätten att besluta om och betala ut förmånerna till de
trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund hos vilka
totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.186 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1995:241) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m.m.
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 § och 5 kap. 2 och 3 §§ förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
4 §427
Har en myndighet, en komHar en myndighet, en kommun eller ett landsting som skall mun eller en region som ska pröva
pröva frågor om disciplinansvar frågor om disciplinansvar eller
eller åtalsanmälan, på grund av åtalsanmälan, på grund av en anen anmälan eller på något annat mälan eller på något annat sätt
sätt fått kännedom om att en fått kännedom om att en
disciplinansvarig kan antas ha disciplinansvarig kan antas ha
begått en disciplinförseelse, skall begått en disciplinförseelse, ska
en utredning av disciplinärendet en utredning av disciplinärendet
inledas. Om det därvid framkom- inledas. Om det därvid framkommer att den disciplinansvarige mer att den disciplinansvarige
genom sitt förfarande skäligen genom sitt förfarande skäligen
kan misstänkas ha gjort sig skyl- kan misstänkas ha gjort sig skyldig även till brott, skall prövas dig även till brott, ska prövas
om åtalsanmälan skall göras.
om åtalsanmälan ska göras.
5 kap.
2 §428
Till överklagande som överTill överklagande som överlämnas till tingsrätten i ett lämnas till tingsrätten i ett
disciplinärende skall fogas en disciplinärende ska fogas en uppuppgift om när den disciplin- gift om när den disciplinansvarige
ansvarige fick del av beslutet och fick del av beslutet och när över427
428

Senaste lydelse 1999:983.
Senaste lydelse 1999:983.
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när överklagandet kom in till den klagandet kom in till den mynmyndighet, den kommun eller dighet, den kommun eller den
det landsting som har fattat be- region som har fattat beslutet.
slutet.
3 §429
Sedan tingsrättens eller hovSedan tingsrättens eller hovrättens beslut i ett disciplinärende rättens beslut i ett disciplinärende
vunnit laga kraft, skall de erhåll- vunnit laga kraft, ska de erhållna
na originalhandlingarna tillsam- originalhandlingarna tillsammans
mans med en kopia av beslutet med en kopia av beslutet sändas
sändas till den myndighet, den till den myndighet, den kommun
kommun eller det landsting som eller den region som har fattat
har fattat det överklagade be- det överklagade beslutet.
slutet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.187 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1995:649) om ledighet och fritid för
totalförsvarspliktiga under tjänstgöring
Härigenom föreskrivs att 7, 22, 26 och 28 §§ förordningen
(1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under
tjänstgöring ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Tjänstledighet skall beviljas för
Tjänstledighet ska beviljas för
1. uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som
riksdagens revisor eller dess fullmäktige i Riksgäldskontoret eller
Riksbanken,
2. uppdrag som ledamot av juryn i ett tryckfrihetsmål,
3. deltagande som förtroende3. deltagande som förtroendevald ledamot i ett landstingsmöte vald ledamot i en regions möte
eller, om en suppleant inte kan eller, om en suppleant inte kan
inträda eller det annars finns syn- inträda eller det annars finns synnerliga skäl, i ett sammanträde nerliga skäl, i ett sammanträde
med landstingets förvaltningsut- med regionens förvaltningsutskott, kommunfullmäktige eller skott, kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen,
kommunstyrelsen,
4. deltagande i allmänna val och folkomröstningar, om röstning
inte kan ske genom valsedelsförsändelse eller på postanstalt under
fritid eller annan ledighet än tjänstledighet.
Tjänstledighet skall också beTjänstledighet ska också beviljas för personlig inställelse in- viljas för personlig inställelse inför domstol. Framställning bör för domstol. Framställning bör
dock göras hos domstolen om dock göras hos domstolen om
ändrad tid för inställelsen, om ändrad tid för inställelsen, om
det finns skäl för detta.
det finns skäl för detta.

526

SOU 2018:10

Författningsförslag

22 §430
Beslut om tjänstledighet och
Beslut om tjänstledighet och
permission för totalförsvarsplik- permission för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det tiga som fullgör civilplikt i det
civila försvaret fattas av den myn- civila försvaret fattas av den myndighet, den kommun eller det dighet, den kommun eller den
landsting där den totalförsvars- region där den totalförsvarsplikpliktige tjänstgör.
tige tjänstgör.
I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag,
en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än
ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant
samfund ska den utbildningsansvariga myndigheten besluta om
tjänstledighet och permission. Myndigheten får överlämna rätten
att besluta om ledighet till de enskilda hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.
För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta om tjänstledighet och permission. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
får överlämna rätten att besluta om ledighet till de trossamfund och
organisatoriska delar av sådana samfund hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.
26 §431
Beslut i ärenden som avses i
Beslut i ärenden som avses i
25 § fattas av den myndighet, den 25 § fattas av den myndighet, den
kommun eller det landsting där kommun eller den region där den
den totalförsvarspliktige tjänstgör. totalförsvarspliktige tjänstgör.
I fråga om totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en
förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett
registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska den utbildningsansvariga myndigheten besluta.
För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat
trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta.

430
431

Senaste lydelse 2008:1015.
Senaste lydelse 2008:1015.
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28 §432
En totalförsvarspliktig ska i
En totalförsvarspliktig ska i
den mån det kan ske under tjänst- den mån det kan ske under tjänstgöringen ges tillfälle till social, göringen ges tillfälle till social,
kulturell och andlig verksamhet. kulturell och andlig verksamhet.
Beslut i dessa frågor fattas av den Beslut i dessa frågor fattas av den
myndighet, den kommun eller myndighet, den kommun eller
det landsting där den totalför- den region där den totalförsvarssvarspliktige tjänstgör. Om den pliktige tjänstgör. Om den totaltotalförsvarspliktige tjänstgör hos försvarspliktige tjänstgör hos ett
ett bolag, en förening, en samfäl- bolag, en förening, en samfälliglighet, en stiftelse eller en annan het, en stiftelse eller en annan enenskild än ett registrerat tros- skild än ett registrerat trossamsamfund eller en organisatorisk fund eller en organisatorisk del
del av ett sådant samfund ska av ett sådant samfund ska dock
dock den utbildningsansvariga den utbildningsansvariga myndigmyndigheten besluta. För en heten besluta. För en totalförtotalförsvarspliktig som tjänst- svarspliktig som tjänstgör hos
gör hos ett registrerat trossam- ett registrerat trossamfund eller
fund eller en organisatorisk del en organisatorisk del av ett sådant
av ett sådant samfund ska Myn- samfund ska Myndigheten för
digheten för samhällsskydd och samhällsskydd och beredskap
beredskap besluta.
besluta.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2008:1015.

528

SOU 2018:10

Författningsförslag

1.188 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1995:1644) om generellt statsbidrag
till kommuner och landsting
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (1995:1644)
om generellt statsbidrag till kommuner och landsting samt 1 § ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om generellt
statsbidrag till kommuner
och landsting

Förordning om generellt
statsbidrag till kommuner
och regioner

1 §433
Skatteverket skall fastställa de
Skatteverket ska fastställa de
belopp som avses i 1 och 2 §§ belopp som avses i 1 och 2 §§
lagen (1995:1514) om generellt lagen (1995:1514) om generellt
statsbidrag till kommuner och statsbidrag till kommuner och
landsting. Beloppen skall avrun- regioner. Beloppen ska avrundas
das till närmaste hela krontal.
till närmaste hela krontal.
För att beräkna belopp per
För att beräkna belopp per
invånare för det åldersbaserade invånare för det åldersbaserade
statsbidraget skall det totala statsbidraget ska det totala åldersåldersbaserade bidragsbeloppet baserade bidragsbeloppet fördelas
fördelas på respektive åldersgrupp på respektive åldersgrupp 7–15,
7–15, 16–18, 65–74, 75–84 samt 16–18, 65–74, 75–84 samt 85 år
85 år och äldre med de relativa och äldre med de relativa andelar
andelar som erhålls genom att som erhålls genom att nettonettokostnaden per invånare i de kostnaden per invånare i de beberörda åldersgrupperna multi- rörda åldersgrupperna multiplipliceras med antalet invånare i ceras med antalet invånare i
respektive åldersgrupp. Netto- respektive åldersgrupp. Nettokostnaderna skall vara de som kostnaderna ska vara de som
följer av utjämningssystemet i följer av utjämningssystemet i
beräkningarna för grundskola, beräkningarna för grundskola,
433

Senaste lydelse 2003:981.
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gymnasieskola och äldreomsorg.
Antalet invånare ska avse den
1 november året före det år bidraget betalas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.189 Förslag till
förordning om ändring i
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Härigenom föreskrivs att 3, 18 och 19 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §434
Vad som i denna förordning
Vad som i denna förordning
föreskrivs om myndigheter gäller föreskrivs om myndigheter gäller
också för kommuner och lands- också för kommuner och regioner om inte annat sägs.
ting om inte annat sägs.
Förordningen gäller vidare för sådana bolag, föreningar och
stiftelser som avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt
sådana enskilda som avses i 1 § 3 säkerhetsskyddslagen.
18 §435
Kommuner, landsting och de
Kommuner, regioner och de
myndigheter som anges i bilaga myndigheter som anges i bilaga
till denna förordning beslutar om till denna förordning beslutar om
placering i säkerhetsklasser när placering i säkerhetsklasser när
det gäller anställning eller uppdrag det gäller anställning eller uppdrag
hos en anbudsgivare eller leve- hos en anbudsgivare eller leverantör med vilken de har ingått rantör med vilken de har ingått
säkerhetsskyddsavtal enligt 8 § säkerhetsskyddsavtal enligt 8 §
säkerhetsskyddslagen (1996:627). säkerhetsskyddslagen (1996:627).
19 §436
Kommuner, landsting och de
Kommuner, regioner och de
myndigheter som anges i bilagan myndigheter som anges i bilagan
till denna förordning beslutar om till denna förordning beslutar om
1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga
om den egna verksamheten,
Senaste lydelse 1999:905.
Senaste lydelse 2001:221.
436
Senaste lydelse 2014:1150.
434
435
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2. registerkontroll när det gäller anställning eller uppdrag hos en
anbudsgivare eller leverantör som de har ingått säkerhetsskyddsavtal med enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627), och
3. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll när det
gäller bolag, föreningar och stiftelser som de utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över.
När en statlig myndighet som inte finns angiven i bilagan utövar
ett rättsligt bestämmande inflytande över ett bolag, en förening eller
en stiftelse, beslutas om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om
registerkontroll för bolaget, föreningen eller stiftelsen
1. för elförsörjningsverksamhet: av Affärsverket svenska kraftnät,
2. för flygtransportverksamhet: av Transportstyrelsen,
3. för verksamhet som avser elektronisk kommunikation: av Postoch telestyrelsen, och
4. för andra verksamheter än sådana som anges i 1–3: av länsstyrelsen i det län där bolaget, föreningen eller stiftelsen har sitt säte.
Sveriges Radio Aktiebolag, Sveriges Television Aktiebolag,
Teracom AB och Teracom Boxer Group AB beslutar om placering
i säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll när det gäller den
egna personalen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.190 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1996:1357) om statlig ersättning
för hälso- och sjukvård till asylsökande
Härigenom föreskrivs att i fråga om förordningen (1996:1357)
om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande437
dels att 1, 6, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ”Ersättning till regioner
och kommuner”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §438
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statlig ersätt- bestämmelser om statlig ersättning till landsting, kommuner ning till regioner, kommuner
och öppenvårdsapotek för kost- och öppenvårdsapotek för kostnader för hälso- och sjukvård nader för hälso- och sjukvård
samt kostnader för tandvård och samt kostnader för tandvård och
receptförskrivna läkemedel som receptförskrivna läkemedel som
de har för vissa utlänningar.
de har för vissa utlänningar.
Ersättning enligt förordningen beslutas och betalas av Migrationsverket.
6 §439
Hälso- och sjukvård enligt 2
Hälso- och sjukvård enligt 2
och 4 §§ ersätts i form av en och 4 §§ ersätts i form av en
schablonersättning som lämnas schablonersättning som lämnas
med ett visst belopp per kvartal med ett visst belopp per kvartal
och person för utlänningar som och person för utlänningar som
bor inom landstinget eller kom- bor inom regionen eller kommunen och som är registrerade munen och som är registrerade
hos Migrationsverket den sista hos Migrationsverket den sista
dagen i kvartalet. Ersättningen dagen i kvartalet. Ersättningen
Senaste lydelse av 2 § 2006:1011.
Senaste lydelse 2010:277.
439
Senaste lydelse 2017:1314.
437
438
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betalas ut i den månad som följer betalas ut i den månad som följer
varje kvartalsskifte.
varje kvartalsskifte.
Schablonersättningen som ges för barn är 3 655 kronor för barn
till och med 18 år. För vuxna ges schablonersättning med 4 335 kronor för personer från och med 19 år till och med 60 år och med
5 505 kronor för personer som är 61 år eller äldre.
Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.
10 §440
Landsting och kommuner är
Regioner och kommuner är
skyldiga att lämna Migrations- skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för verket de uppgifter som krävs för
bedömningen av deras rätt till bedömningen av deras rätt till
ersättning enligt denna förord- ersättning enligt denna förordning.
ning.
11 §441
Migrationsverket får meddela
Migrationsverket får meddela
de föreskrifter som behövs för de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förord- verkställigheten av denna förordning. Innan Migrationsverket be- ning. Innan Migrationsverket beslutar sådana föreskrifter skall slutar sådana föreskrifter ska
verket samråda med Landstings- verket samråda med Sveriges
förbundet.
Kommuner och Landsting.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.191 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1996:1475) om skyldighet att lämna
upplysningar m.m. rörande krigsfångar
och andra skyddade personer
Härigenom föreskrivs att 6–8 §§ förordningen (1996:1475) om
skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och
andra skyddade personer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §442
I
6 kap.
1–2 §§
lagen
I
6 kap.
1–2 §§
lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i freds- extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns tid och höjd beredskap finns
bestämmelser om skyldighet för bestämmelser om skyldighet för
kommuner och landsting att läm- kommuner och regioner att lämna
na sådana uppgifter som sägs i 4 § sådana uppgifter som sägs i 4 §
och sådant biträde som sägs i 5 §. och sådant biträde som sägs i 5 §.
Av 8 kap. 4 § begravningsAv 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) följer att skyl- lagen (1990:1144) följer att skyldigheten att lämna upplysningar digheten att lämna upplysningar
m.m. enligt 6 kap. 1 § andra m.m. enligt 6 kap. 1 § andra
stycket och 2 § lagen (2006:544) stycket och 2 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordi- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och nära händelser i fredstid och
höjd beredskap gäller för huvud- höjd beredskap gäller för huvudman och annan församling som man och annan församling som
innehar en eller flera allmänna innehar en eller flera allmänna
begravningsplatser.
begravningsplatser.

442

Senaste lydelse 2006:912.
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7 §443
I 7 kap. 2 § lagen (2006:544)
I 7 kap. 2 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordi- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och nära händelser i fredstid och
höjd beredskap finns bestämmel- höjd beredskap finns bestämmelser om tystnadsplikt för den som ser om tystnadsplikt för den som
deltar eller har deltagit i verksam- deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella upplys- het hos den nationella upplysningsbyrån.
ningsbyrån.
I 15 kap. 3 §, 21 kap. 6 § samt 37 kap. 4 och 5 §§ offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess hos
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket för
uppgifter som avses i 4 §.
8 §444
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om verkställigheten av
1. denna förordning,
2. 6 kap. 1 och 2 §§ lagen
2. 6 kap. 1 och 2 §§ lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, och
och höjd beredskap, och
3. 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska höra Försvarsmakten innan myndigheten meddelar föreskrifter i fråga om
de skyldigheter som åligger statliga myndigheter, kommuner och
landsting samt huvudman och annan församling som innehar en eller
flera allmänna begravningsplatser.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.192 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet
Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (1996:1515)
med instruktion för Regeringskansliet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Bilaga445
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.2 Lagstiftningsärenden
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Lagstiftningsärenden som gäller
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ransonering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,
kommunernas och landstingens kommunernas och regionernas
beredskap, i den mån sådana ären- beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de- den inte hör till något annat departement,
partement,
Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.2 Lagstiftningsärenden
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gränsövervakning i krig, förfogande, ransonering,
kommunernas och landskommunernas och regiontingens beredskap,
ernas beredskap,
transport av farligt gods och brandfarliga och explosiva varor,
allt i den mån sådana ärenden rör försvarets militära förmåga.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.1 Förvaltningsärenden
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
statistik,
Sveriges indelning i kommuSveriges indelning i kommuner och landsting,
ner och regioner,
445

Senaste lydelse 1996:1515.
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kommuner, landsting, komkommuner, regioner, kommunalförbund,
munalförbund,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.2 Lagstiftningsärenden
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
statistik,
Sveriges indelning i kommuSveriges indelning i kommuner och landsting,
ner och regioner,
kommuner, landsting, komkommuner, regioner, kommunalförbund,
munalförbund,
offentlig upphandling,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.193 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1996:1598) om statsbidrag till regional
kulturverksamhet
Härigenom föreskrivs att 2 och 17 §§ förordningen (1996:1598)
om statsbidrag till regional kulturverksamhet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §446
Statsbidrag lämnas endast till
Statsbidrag lämnas endast till
regionala och lokala institutioner regionala och lokala institutioner
som också får bidrag från ett som också får bidrag från en
landsting, en kommun eller någon region, en kommun eller någon
annan huvudman. Statsbidrag till annan huvudman. Statsbidrag till
verksamhet med länskonstnärer verksamhet med länskonstnärer
och till regionala resurscentrum och till regionala resurscentrum
för film och video lämnas endast för film och video lämnas endast
om bidrag från ett landsting, en om bidrag från en region, en komkommun eller någon annan mun eller någon annan huvudhuvudman uppgår till minst mot- man uppgår till minst motsvasvarande det statliga stödbeloppet. rande det statliga stödbeloppet.
17 §447
Ansökan om statsbidrag skall
Ansökan om statsbidrag ska
innehålla en verksamhetsplan. Till innehålla en verksamhetsplan. Till
ansökan skall även bifogas ett ansökan skall även bifogas ett yttyttrande från det landsting, den rande från den region, den komkommun eller annan huvudman mun eller annan huvudman som
som avser att lämna bidrag till avser att lämna bidrag till kulturkulturverksamheten.
verksamheten.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.194 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1997:153) om statsbidrag till teknikoch naturvetenskapscentrum
Härigenom föreskrivs att 2 § i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §448
Statsbidrag får lämnas till ett teknik- och naturvetenskapscentrum där verksamheten
– i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten,
– uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller
teknik,
– syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva metoder, och
– har bedrivits under minst
– har bedrivits under minst
ett år och huvudsakligen finan- ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom sieras på annat sätt än genom
statsbidrag, till exempel genom statsbidrag, till exempel genom
ekonomiskt stöd av universitet, ekonomiskt stöd av universitet,
högskola, museum, kommun, högskola, museum, kommun,
landsting eller näringsliv.
region eller näringsliv.
Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om kraven
enligt första stycket. Skolverket får också meddela föreskrifter om
ytterligare krav för att bidrag ska få lämnas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.195 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1997:263) om länsplaner för regional
transportinfrastruktur
Härigenom föreskrivs att 7 och 17 §§ förordningen (1997:263)
om länsplaner för regional transportinfrastruktur ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §449
Åklagarmyndigheten ska lämna underlag till länsplanen. Underlaget ska avse gällande nationella planeringsförutsättningar och ange
inriktningsmål inom respektive trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beaktas. Trafikverket ska därutöver lämna
förslag till vilka regionala infrastrukturobjekt som bör genomföras
och lämna en redovisning av objektens beräknade kostnader.
Länsstyrelsen ska också begära
Länsstyrelsen ska också begära
in förslag om vilka objekt som in förslag om vilka objekt som
bör utföras i länet från regionala bör utföras i länet från regionala
kollektivtrafikmyndigheter, kom- kollektivtrafikmyndigheter,
muner, landstinget och andra be- kommuner, regionen och andra
berörda myndigheter.
rörda myndigheter.
17 §450
I lagen (2002:34) om samI lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns be- verkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samver- stämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att upp- kansorgan har till uppgift att upprätta och fastställa länsplaner för rätta och fastställa länsplaner för
regional transportinfrastruktur. regional transportinfrastruktur.
I lagen (2010:630) om regionalt I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns utvecklingsansvar i vissa län finns
bestämmelser om att vissa lands- bestämmelser om att vissa regionting har till uppgift att upprätta er har till uppgift att upprätta
449
450

Senaste lydelse 2011:1127.
Senaste lydelse 2010:1753.
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Ett landsting som avses i lagen
om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län ska fastställa länsplanen
efter samråd med länsstyrelsen.
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och fastställa länsplaner för
regional transportinfrastruktur.
Dessa bestämmelser ska dock
inte gälla åtgärd enligt 13 §.
En region som avses i lagen
om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län ska fastställa länsplanen
efter samråd med länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.196 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1997:909) om handläggning av ärenden
om statliga tjänstepensionsförmåner
Härigenom föreskrivs att 21 § förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 §451
Om en arbetstagare med anOm en arbetstagare med anledning av ändrat huvudmanna- ledning av ändrat huvudmannaskap eller ändrade pensionsbe- skap eller ändrade pensionsbestämmelser har gått över från en stämmelser har gått över från en
statligt pensionsreglerad anställ- statligt pensionsreglerad anställning till en kommunalt eller ning till en kommunalt pensionslandstingskommunalt pensions- reglerad
anställning
prövar
reglerad
anställning
prövar Statens tjänstepensionsverk om
Statens tjänstepensionsverk om arbetstagaren har rätt
arbetstagaren har rätt
1. att tillgodoräkna pensionsgrundande tjänstetid fram till tidpunkten för förändringen och
2. att få pensionsförmåner i övrigt.
Detta gäller när arbetstagaren samtidigt har eller har haft både
en statligt och en kommunalt pensionsreglerad anställning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.197 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1998:1229) om behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga
Härigenom föreskrivs att 3 § samt bilaga 1 och bilaga 2 till förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §452
De myndigheter, kommuner,
De myndigheter, kommuner,
landsting och bolag som anges i regioner och bolag som anges i
bilaga 1 respektive bilaga 2 till bilaga 1 respektive bilaga 2 till
denna förordning får ha direkt- denna förordning får ha direktåtkomst till automatiserat register åtkomst till automatiserat register
över totalförsvarspliktiga respek- över totalförsvarspliktiga respektive får föra in uppgifter i regist- tive får föra in uppgifter i registret och rätta dessa, i enlighet med ret och rätta dessa, i enlighet med
vad som anges i bilagorna.
vad som anges i bilagorna.
Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga enligt
första stycket får endast utföras om den är nödvändig för den egna
verksamheten.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ställa de villkor för
direktåtkomsten och registreringen av uppgifter som Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet bedömer vara nödvändiga för registrets
säkerhet.

452

Senaste lydelse 2010:1476.
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Nuvarande lydelse
Bilaga 1453
Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de
personuppgifter som anges i bilagan.
Enhet med
direktåtkomst

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

landsting

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

453

Senaste lydelse 2014:1221.
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Bilaga 1454
Följande myndigheter, kommuner, regioner och bolag får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de
personuppgifter som anges i bilagan.
Enhet med
direktåtkomst

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

regioner

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

454
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Nuvarande lydelse
Bilaga 2455
Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får föra in de
personuppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över
totalförsvarspliktiga och rätta dessa.
Enhet med rätt att
föra in uppgifter
och rätta dessa

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

landsting

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Föreslagen lydelse
Bilaga 2456
Följande myndigheter, kommuner, regioner och bolag får föra in de
personuppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över
totalförsvarspliktiga och rätta dessa.
Enhet med rätt att
föra in uppgifter
och rätta dessa

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket lagen
(1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

regioner

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.198 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1998:1318) om övervakningsnämndernas
verksamhetsområden m.m.
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (1998:1318) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m. ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
3 §457
Om mer än ett län eller delar av flera län ingår i en övervakningsnämnds verksamhetsområde skall respektive landstingsfullmäktige
välja ledamöter och ersättare med det antal som anges nedan. Om
en nämnd är indelad i avdelningar skall det antal ledamöter och ersättare som anges nedan väljas för varje avdelning.
Övervakningsnämnd

Landstingsfullmäktige

Göteborg

Västra Götalands län
Hallands län

3
–

2
1

Kalmar

Kronobergs län
Kalmar län

1
2

1
2

Kristianstad

Blekinge län
Skåne län

1
2

2
1

457

Ledamöter Ersättare

Senaste lydelse 2006:1160.
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Föreslagen lydelse
3 §458
Om mer än ett län eller delar av flera län ingår i en övervakningsnämnds verksamhetsområde ska respektive regionfullmäktige välja
ledamöter och ersättare med det antal som anges nedan. Om en
nämnd är indelad i avdelningar ska det antal ledamöter och ersättare
som anges nedan väljas för varje avdelning.
Övervakningsnämnd

Regionfullmäktige

Ledamöter Ersättare

Göteborg

Västra Götalands län
Hallands län

3
–

2
1

Kalmar

Kronobergs län
Kalmar län

1
2

1
2

Kristianstad

Blekinge län
Skåne län

1
2

2
1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.199 Förslag till
förordning om ändring i tandvårdsförordningen
(1998:1338)
Härigenom föreskrivs att 7, 8, 10, 11 och 12 §§ tandvårdsförordningen (1998:1338) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §459
Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) om avgifter
som avser öppen hälso- och sjukvård gäller för den som i samband
med långvariga sjukdomssymtom får sina tandfyllningar utbytta som
ett led i medicinsk rehabilitering.
Detta gäller dock endast om utbytet sker med anledning av en
utredningsplan och som ett led i en behandlingsplan som upprättats
under ledning av en läkare med specialistkompetens inom ett område
med anknytning till något eller några av patientens symtom.
Utrednings- och behandlingsUtrednings- och behandlingsplanen ska innan åtgärderna på- planen ska innan åtgärderna påbörjas ges in till landstinget för börjas ges in till regionen för en
en bedömning av förutsättning- bedömning av förutsättningarna
arna för de föreslagna åtgärderna. för de föreslagna åtgärderna.
8 §460
Om landstingets ansvar för
Om regionens ansvar för uppuppsökande verksamhet finns be- sökande verksamhet finns bestämmelser i 8 a § första stycket stämmelser i 8 a § första stycket
tandvårdslagen (1985:125).
tandvårdslagen (1985:125).
Till den som omfattas av 8 a §
Till den som omfattas av 8 a §
första stycket tandvårdslagen skall första stycket tandvårdslagen ska
erbjudande om avgiftsfri uppsök- erbjudande om avgiftsfri uppsökande munhälsobedömning läm- ande munhälsobedömning lämnas.
nas.
Munhälsobedömningen skall
Munhälsobedömningen ska
innefatta en bedömning av behov- innefatta en bedömning av behov459
460

Senaste lydelse 2017:87.
Senaste lydelse 2003:621.
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preliminär bedömning av behovet av nödvändig tandvård. Behovet av munhygieninsatser skall
bedömas med utgångspunkt i vad
den enskilde eller den som vårdar
denne kan klara av att utföra i
fråga om munhygien.
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et av munhygieninsatser och en
preliminär bedömning av behovet av nödvändig tandvård. Behovet av munhygieninsatser ska
bedömas med utgångspunkt i vad
den enskilde eller den som vårdar
denne kan klara av att utföra i
fråga om munhygien.

10 §461
Innan en vårdgivare inleder en
Innan en vårdgivare inleder
behandling enligt 3, 3 a, 4 eller 6 § en behandling enligt 3, 3 a, 4 eller
eller en protetisk behandling på 6 § eller en protetisk behandling
en person som omfattas av be- på en person som omfattas av bestämmelserna i 8 a § första styck- stämmelserna i 8 a § första stycket tandvårdslagen (1985:125), ska et tandvårdslagen (1985:125), ska
behandlingsförslaget prövas av behandlingsförslaget prövas av
det landsting inom vars område den region inom vars område
patienten är bosatt.
patienten är bosatt.
En region får besluta att en
Ett landsting får besluta att en
förhandsprövning enligt första förhandsprövning enligt första
stycket inte krävs för vissa typer stycket inte krävs för vissa typer
av behandlingar.
av behandlingar.
11 §
En vårdgivare är på begäran
En vårdgivare är på begäran
av landstinget skyldig att i ett av regionen skyldig att i ett
ärende om prövning enligt 10 § ärende om prövning enligt 10 §
eller för kontroll av debiterade eller för kontroll av debiterade
åtgärder lämna upplysningar samt åtgärder lämna upplysningar samt
förete journal och övrigt material förete journal och övrigt material
som rör munhälsobedömning, som rör munhälsobedömning,
undersökning eller behandling av undersökning eller behandling av
en patient.
en patient.
Vårdgivaren är också skyldig
Vårdgivaren är också skyldig
att på begäran av landstinget för att på begäran av regionen för
uppföljning och utvärdering lämna uppföljning och utvärdering lämna
461
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uppgifter om munhälsobedöm- uppgifter om munhälsobedömning, undersökning eller behand- ning, undersökning eller behandling enligt denna förordning.
ling enligt denna förordning.
12 §462
En kommun ska tillhandahålla
En kommun ska tillhandahålla
landstinget de uppgifter som be- regionen de uppgifter som behövs
hövs för uppföljning av sådan för uppföljning av sådan tandtandvård som ges till personer vård som ges till personer som
som avses i 8 § andra stycket avses i 8 § andra stycket och 9 §.
och 9 §.
Om sekretess gäller för en
Om sekretess gäller för en
uppgift enligt offentlighets- och uppgift enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och sekretesslagen (2009:400) och
ett utlämnande skulle medföra ett utlämnande skulle medföra
synnerligt men för den enskilde, synnerligt men för den enskilde,
gäller uppgiftsskyldighet enligt gäller uppgiftsskyldighet enligt
första stycket endast om reger- första stycket endast om regeringen beslutar att uppgiften ska ingen beslutar att uppgiften ska
lämnas ut efter ansökan av ett lämnas ut efter ansökan av en
landsting.
region.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.200 Förslag till
förordning om ändring i kommittéförordningen
(1998:1474)
Härigenom föreskrivs att 14 § kommittéförordningen (1998:1474)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §
Om förslagen i ett betänkanOm förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller in- de påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, täkterna för staten, kommuner,
landsting, företag eller andra en- regioner, företag eller andra enskilda, skall en beräkning av dessa skilda, ska en beräkning av dessa
konsekvenser redovisas i betän- konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär kandet. Om förslagen innebär
samhällsekonomiska konsekven- samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, skall dessa redovisas. ser i övrigt, ska dessa redovisas.
När det gäller kostnadsökningar När det gäller kostnadsökningar
och intäktsminskningar för stat- och intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting, en, kommuner eller regioner, ska
skall kommittén föreslå en finan- kommittén föreslå en finansiering.
siering.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.201 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1998:1519) om behörighet till vissa
anställningar inom folktandvården m.m
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m ska ha
följande lydelse.
4§
Vid anställning som chef vid
Vid anställning som chef vid
en enhet för specialisttandvård en enhet för specialisttandvård
skall landstinget fästa avseende ska regionen fästa avseende främst
främst vid skickligheten för an- vid skickligheten för anställställningen.
ningen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.202 Förslag till
förordning om ändring i
rättsinformationsförordningen (1999:175)
Härigenom föreskrivs att 18 § rättsinformationsförordningen
(1999:175) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §463
Inom samordningsmyndigInom samordningsmyndigheten ska det finnas ett råd med heten ska det finnas ett råd med
högst 14 ledamöter. Regerings- högst 14 ledamöter. Regeringskansliet och Domstolsverket ska kansliet och Domstolsverket ska
vara representerade i rådet. Dess- vara representerade i rådet. Dessutom ska ytterligare fem infor- utom ska ytterligare fem informationsansvariga myndigheter mationsansvariga myndigheter
som regeringen bestämmer vara som regeringen bestämmer vara
representerade för en viss tid. representerade för en viss tid.
Om riksdagen, landsting eller Om riksdagen, regioner eller
kommuner deltar i rättsinforma- kommuner deltar i rättsinformationssystemet med stöd av 9 §, tionssystemet med stöd av 9 §,
ska de erbjudas fast representa- ska de erbjudas fast representation i rådet. Landsting och kom- tion i rådet. Regioner och kommuner ska i sådana fall represen- muner ska i sådana fall representeras av Sveriges Kommuner och teras av Sveriges Kommuner och
Landsting.
Landsting.
Samordningsmyndigheten utser ordförande i rådet.
Samordningsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
formerna för rådets beslutsfattande.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

463

Senaste lydelse 2008:1394.

556

SOU 2018:10

Författningsförslag

1.203 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1999:1134) om belastningsregister
Härigenom föreskrivs att 11 och 16 c §§ förordningen (1999:1134)
om belastningsregister ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §464
Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon
annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av
1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning
enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och
andra tvångsåtgärder,
2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden
vid prövning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja
från utbildningen,
3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny
tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,
4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som
bevaknings- eller transportpersonal,
5. en statlig, kommunal eller
5. en myndighet som beslutar
landstingskommunal myndighet om anställning av personal inom
som beslutar om anställning av psykiatrisk sjukvård, vård av utpersonal inom psykiatrisk sjuk- vecklingsstörda, vård av barn och
vård, vård av utvecklingsstörda, ungdom eller tvångsvård av missvård av barn och ungdom eller brukare, i fråga om den som myntvångsvård av missbrukare, i fråga digheten avser att anställa eller
om den som myndigheten avser anlita som uppdragstagare,
att anställa eller anlita som uppdragstagare,
6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge
tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller
b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst
automatspel överväger att ge tillstånd,
464
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7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,
8. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b §
socialtjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,
b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6–6 a och 8–
10 §§ socialtjänstlagen,
c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och
d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning
a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen
(2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller
b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,
10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd
enligt alkohollagen (2010:1622), i fråga om den som ärendet gäller,
11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger
att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med
läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering
för företagare, i fråga om den som ärendet gäller,
13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskadelagen (2014:322),
14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden där
en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om
a) den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller
avser att föreslå att rätten utser till förmyndare, god man eller förvaltare, eller
b) den som är förmyndare, god man eller förvaltare,
15. Inspektionen för strategiska produkter i tillståndsärenden
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012
av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s proto-
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koll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till
eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, importoch transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och
ammunition, i fråga om den som prövningen gäller, och
16. Rättsmedicinalverket, i fråga om den som myndigheten avser
att anställa eller anlita som uppdragstagare i den rättspsykiatriska
undersökningsverksamheten.
Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att
få uppgifter enligt denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till
uppgift om åklagares beslut om åtalsunderlåtelse, straffvarning, kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.
16 c §465
Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 1–2
eller 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 §, 10 kap. 5 a eller 5 c §, 13–15 kap.,
16 kap. 10 a §, 17 kap. 1 eller 2 § eller 20 kap. 1 § brottsbalken, 4 eller
4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64), abortlagen (1974:595), lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen
(2000:1225) om straff för smuggling, lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott, 10 kap. 3, 4 eller 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
eller 1, 2, 4–11 och 13 §§ lagen (2014:406) om straff för folkmord,
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser ska, om brotten lett
till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av
1. Socialstyrelsen i ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller
2 § patientsäkerhetslagen eller särskilt förordnande enligt 4 kap. 4 §
samma lag, i fråga om den som styrelsen överväger att meddela
legitimation eller särskilt förordna att utöva yrke,
2. Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om prövotid och
återkallelse av legitimation enligt 8 kap. 1, 3 eller 4 § patientsäkerhetslagen, i fråga om den som inspektionen enligt 7 kap. 30 § patient465

Senaste lydelse 2014:411.
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säkerhetslagen överväger att anmäla till Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd, eller
3. ett landsting, i fråga om en
3. en region, i fråga om en
icke legitimerad yrkesutövare icke legitimerad yrkesutövare
som landstinget överväger att an- som regionen överväger att anställa för allmäntjänstgöring eller ställa för allmäntjänstgöring eller
med ett vikariatsförordnande en- med ett vikariatsförordnande enligt föreskrifter som meddelats ligt föreskrifter som meddelats
med stöd av 3 kap. 12 § patient- med stöd av 3 kap. 12 § patientsäkerhetsförordningen
säkerhetsförordningen
(2010:1369).
(2010:1369).
Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i
första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.204 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(1999:1135) om misstankeregister
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §466
Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska
lämnas om det begärs av
1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning
enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och
andra tvångsåtgärder,
2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att
anställa eller anlita som
a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),
c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller 33 § fängelseförordningen, eller
e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,
3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga
enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om
intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om
övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,
5. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som
bevaknings- eller transportpersonal,
6. en sådan statlig, kommunal
6. en sådan myndighet som
eller landstingskommunal myn- beslutar om anställning av per466

Senaste lydelse 2016:1346.
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dighet som beslutar om anställ- sonal inom psykiatrisk sjukvård,
ning av personal inom psyki- vård av utvecklingsstörda, vård
atrisk sjukvård, vård av utveck- av barn och ungdom eller tvångslingsstörda, vård av barn och vård av missbrukare, i fråga om
ungdom eller tvångsvård av miss- den som myndigheten avser att
brukare, i fråga om den som myn- anställa eller anlita som uppdragsdigheten avser att anställa eller tagare,
anlita som uppdragstagare,
7. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge
tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller
b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst
automatspel överväger att ge tillstånd,
8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,
9. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap.
6 b § socialtjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt
21 år,
b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6, 6 a och 8–10 §§
socialtjänstlagen,
c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och
d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
10. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning
a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen
(2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller
b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,
11. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning av större ägare enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043), lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen
(2004:46) om värdepappersfonder, lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
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lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller
lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter överväger
att ge tillstånd,
12. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666)
överväger att registrera som fastighetsmäklare,
13. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och
översättare avser att auktorisera,
14. Revisorsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att
auktorisera eller godkänna,
15. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och
registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt
på energi, skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt
eller lagen om skatt på energi samt lagerhållare enligt lagen om
tobaksskatt eller lagen om skatt på energi,
16. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten,
i fråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna
för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de
som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär
utbildning inom myndigheten,
17. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att
anställa för tjänstgöring i internationella militära insatser,
18. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel
med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
19. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering
för företagare, i fråga om den som ärendet gäller, och
20. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger
att betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.205 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2000:284) om stöd till kommersiell service
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2000:284) om stöd
till kommersiell service ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §467
I lagen (2002:34) om samI lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns be- verkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samver- stämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att kansorgan har till uppgift att
besluta om användningen av vissa besluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt till- statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om växtarbete. I lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa regionalt utvecklingsansvar i vissa
län finns bestämmelser om att ett län finns bestämmelser om att en
landsting som avses i lagen ska region som avses i lagen ska bebesluta om användningen av vissa sluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt till- statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
växtarbete.
I län med ett landsting som
I län med en region som avses
avses i lagen om regionalt utveck- i lagen om regionalt utvecklingslingsansvar i vissa län ska det som ansvar i vissa län ska det som sägs
sägs om länsstyrelsen i stället om länsstyrelsen i stället gälla den
gälla det berörda landstinget. berörda regionen. I Kalmar län ska
I Kalmar län ska det som sägs om det som sägs om länsstyrelsen
länsstyrelsen i stället gälla sam- i stället gälla samverkansorganet.
verkansorganet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.206 Förslag till
förordning om ändring i inskrivningsförordningen
(2000:309)
Härigenom föreskrivs att 15 § inskrivningsförordningen (2000:309)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §468
Om en ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt beviljas
eller förklaras vilande, ska en underrättelse om detta omedelbart
skickas till överlåtaren. En underrättelse om bifall ska dock inte
skickas om överlåtaren tidigare i ärendet har underrättats om ett
beslut om vilandeförklaring.
Första stycket gäller inte om
Första stycket gäller inte om
ansökan har getts in till inskriv- ansökan har getts in till inskrivningsmyndigheten av en statlig ningsmyndigheten av en statlig
myndighet, ett landsting, en kom- myndighet, en region, en kommun, en advokat, en registrerad mun, en advokat, en registrerad
fastighetsmäklare eller ett företag fastighetsmäklare eller ett företag
som står under tillsyn av Finans- som står under tillsyn av Finansinspektionen.
inspektionen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.207 Förslag till
förordning om ändring i studiestödsförordningen
(2000:655)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 23 § studiestödsförordningen
(2000:655) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
23 §469
Om en studerandes uppehälle
Om en studerandes uppehälle
i annat fall än som anges i 22 § i annat fall än som anges i 22 §
helt eller till väsentlig del be- helt eller till väsentlig del bekostas av staten, en kommun eller kostas av staten, en kommun eller
ett landsting, får studiehjälp läm- en region, får studiehjälp lämnas
nas bara i form av studiebidrag bara i form av studiebidrag och
extra tillägg.
och extra tillägg.
Om en studerande i fall som avses i första stycket också får hel
sjukersättning eller hel aktivitetsersättning, får inte någon form av
studiehjälp lämnas. Till en studerande som får bidrag enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever
i gymnasieskolan får dock studiehjälp lämnas i form av studiebidrag
och extra tillägg.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.208 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken
Härigenom föreskrivs att 5 c § och rubriken närmast före 5 c §
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Kommuner och landsting

Kommuner och regioner470

5 c §471
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
för den officiella statistiken lämna för den officiella statistiken lämna
de uppgifter som avses i 5 § 1–7, de uppgifter som avses i 5 § 1–7,
samt uppgifter om
samt uppgifter om
1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap.
1 och 2 §§ lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
3. utfall av kommunernas och
3. utfall av kommunernas och
landstingens resultaträkning för regionernas resultaträkning för
räkenskapsårets första tertial samt räkenskapsårets första tertial samt
årsprognoser för innevarande år årsprognoser för innevarande år
vid utgången av samma tertial,
vid utgången av samma tertial,
4. företag ägda av kommuner
4. kommun- och landstingsägda företag, och
eller regioner, och
5. alternativa utförare av kom5. alternativa utförare av verkmun- och landstingsfinansierad samhet finansierad av kommuner
eller regioner.
verksamhet.
Kommuner och landsting ska
Kommuner och regioner ska
för den officiella statistiken dess- för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter utom lämna kvartalsvisa uppgifter
om intäkter och kostnader, om intäkter och kostnader,
finansiella tillgångar och skulder, finansiella tillgångar och skulder,
balansräkningsposter,
balansräkningsposter,
470
471

Senaste lydelse 2013:946.
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investeringsutgifter samt kvartals- investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa.
visa årsprognoser för dessa.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.209 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil
verksamhet
Härigenom föreskrivs att 1, 4 och 17 §§ förordningen (2002:375)
om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om Försvarsmakt- bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till statliga myndig- ens stöd till statliga myndigheter, kommuner, landsting och heter, kommuner, regioner och
enskilda.
enskilda.
Denna förordning skall dock
Denna förordning ska dock
inte gälla för sådant stöd från inte gälla för sådant stöd från
Försvarsmakten till civil verksam- Försvarsmakten till civil verksamhet som regleras särskilt i lag het som regleras särskilt i lag
eller förordning.
eller förordning.
4 §472
Försvarsmakten får på begäran
Försvarsmakten får på begäran
lämna stöd till Polismyndig- lämna stöd till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kust- heten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra bevakningen, Tullverket, andra
statliga myndigheter samt kom- statliga myndigheter samt kommuner och landsting.
muner och regioner.
17 §
Försvarsmakten får, trots 5 §
Försvarsmakten får, trots 5 §
förordningen (1995:1300) om förordningen (1995:1300) om
statliga myndigheters riskhan- statliga myndigheters riskhantering, som villkor för stöd en- tering, som villkor för stöd enligt denna förordning bestämma ligt denna förordning bestämma
472
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att försäkring skall tecknas för
statens egendom, ansvarighet
eller i övrigt för skador som staten skall ersätta. Detta gäller stöd
som lämnas till kommuner, landsting och enskilda.
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att försäkring ska tecknas för
statens egendom, ansvarighet
eller i övrigt för skador som staten ska ersätta. Detta gäller stöd
som lämnas till kommuner,
regioner och enskilda.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

570

SOU 2018:10

Författningsförslag

1.210 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Härigenom föreskrivs att 1, 4 och 16–19 §§ förordningen
(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §473
I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. De termer och begrepp
som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.
Vad som sägs om landsting i
Vad som sägs om regioner i
denna förordning gäller även denna förordning gäller även
kommuner som inte ingår i ett kommuner som inte ingår i en
region.
landsting.
4 §474
Alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva läkemedel eller sådana varor som avses i 18 § 2 och 3 lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. har rätt att få en arbetsplatskod.
Landstinget får i övrigt beRegionen får i övrigt besluta
sluta om utformning och fördel- om utformning och fördelning
ning av arbetsplatskod för den av arbetsplatskod för den som
som har sin arbetsplats inom har sin arbetsplats inom regionlandstingets område.
ens område.
Om landstinget finner att den
Om regionen finner att den
sökande inte har rätt till arbets- sökande inte har rätt till arbetsplatskod skall ärendet överläm- platskod ska ärendet överlämnas
nas till Socialstyrelsen för pröv- till Socialstyrelsen för prövning.
ning.
En arbetsplatskod gäller endast så länge förutsättningarna i första
stycket är uppfyllda.
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16 §475
Har läkemedel eller annan
Har läkemedel eller annan
vara som avses i lagen (2002:160) vara som avses i lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. om läkemedelsförmåner m.m.
lämnats ut kostnadsfritt eller med lämnats ut kostnadsfritt eller med
kostnadsreducering från öppen- kostnadsreducering från öppenvårdsapoteket mot förskrivning, vårdsapoteket mot förskrivning,
har öppenvårdsapoteket rätt att har öppenvårdsapoteket rätt att
få ersättning av det landsting som få ersättning av den region som
avses i 22 § samma lag med ett avses i 22 § samma lag med ett
belopp som motsvarar försälj- belopp som motsvarar försäljningspriset respektive den före- ningspriset respektive den föreskrivna kostnadsreduceringen.
skrivna kostnadsreduceringen.
Ersättning ska betalas i efterErsättning ska betalas i efterhand, varvid ersättning som hör hand, varvid ersättning som hör
till en viss månad ska betalas den till en viss månad ska betalas den
första vardag som inte är lördag första vardag som inte är lördag
i den andra månaden därefter. Er- i den andra månaden därefter. Ersättningen ska betalas till E-hälso- sättningen ska betalas till E-hälsomyndigheten som förmedlar den myndigheten som förmedlar den
till öppenvårdsapoteken. I övrigt till öppenvårdsapoteken. I övrigt
ska ersättning betalas på det sätt ska ersättning betalas på det sätt
landstingen, E-hälsomyndigheten regionerna, E-hälsomyndigheten
och öppenvårdsapoteket kommer och öppenvårdsapoteket kommer
överens om.
överens om.
17 §476
De handlingar som enligt denna förordning utgör öppenvårdsapotekets verifikationer ska förvaras i tre år från den dag öppenvårdsapoteket begärde ersättning för dem.
Verifikationerna ska på beVerifikationerna ska på begäran av ett landsting överlämnas gäran av en region överlämnas till
till landstinget för granskning.
regionen för granskning.
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18 §
Landstinget får granska ersättRegionen får granska ersättningsanspråk enligt 16 § samt ningsanspråk enligt 16 § samt
kontrollera att läkemedel och kontrollera att läkemedel och
andra varor som lämnats ut kost- andra varor som lämnats ut kostnadsfritt eller till nedsatt pris om- nadsfritt eller till nedsatt pris omfattas av lagen (2002:160) om fattas av lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.
läkemedelsförmåner m.m.
19 §477
Läkemedelsverket ska, efter
Läkemedelsverket ska, efter
samråd med Tandvårds- och läke- samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och lands- medelsförmånsverket och regiontingen, fastställa blanketter som erna, fastställa blanketter som
avses i 7 och 8 §§.
avses i 7 och 8 §§.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.211 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2002:746) om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m.
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Med vårdgivare enligt 5 kap.
Med vårdgivare enligt 5 kap.
1 § lagen (2002:297) om biobank- 1 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. er i hälso- och sjukvården m.m.
avses Stockholms läns landsting.
avses Region Stockholms län.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.212 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2002:760) om uppdragsutbildning
vid universitet och högskolor
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor ska ha följande lydelse.
3 §478
En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter
an till sådan högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå
som högskolan har examensrätt för.
Om
uppdragsgivaren
är
Om
uppdragsgivaren
är
svenska staten, en svensk kom- svenska staten, en svensk kommunal myndighet, ett svenskt munal myndighet, en svensk relandsting eller en motsvarande gion eller en motsvarande offentoffentlig uppdragsgivare från ett lig uppdragsgivare från ett annat
annat land inom Europeiska eko- land inom Europeiska ekononomiska samarbetsområdet (EES) miska samarbetsområdet (EES)
gäller utöver första stycket att gäller utöver första stycket att
uppdraget ska avse
uppdraget ska avse
1. personalutbildning, eller
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl.
Trots det som anges i andra stycket 1 får uppdraget avse utbildning av personer som inte är anställda hos uppdragsgivaren, om utbildningen enligt beslut av regeringen ska ges på uppdrag av svenska
staten för en bestämd kategori av personer.
När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller utöver
första stycket att uppdraget ska avse
1. personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren, eller
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

478

Senaste lydelse 2017:206.

575

Författningsförslag

SOU 2018:10

1.213 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:396) om elektronisk kommunikation
Härigenom föreskrivs att 20 a § förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 a §479
Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som
behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och
som bedrivs av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Kriminalvården och Tullverket.
Undantag gäller även för radioanvändning om den behövs för
att tillgodose sådan verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet
eller hälsa som bedrivs av
1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som
anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap när
det gäller fredstida krishantering,
2. kommun eller landsting en2. kommun eller region enligt
ligt lagen (2006:544) om kom- lagen (2006:544) om kommuners
muners och landstings åtgärder och regioners åtgärder inför och
inför och vid extraordinära hän- vid extraordinära händelser i
delser i fredstid och höjd bered- fredstid och höjd beredskap,
skap,
3. kommun, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket eller länsstyrelse
när det gäller räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor,
4. den som äger eller utövar farlig verksamhet på en anläggning
och som enligt beslut av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor är skyldig att i skälig omfattning
hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i
479
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övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön,
5. Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller rådgivning enligt
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,
6. kommun eller landsting när
6. kommun eller region när det
det gäller akutsjukvård och kata- gäller akutsjukvård och katastrofstrofmedicinsk beredskap enligt medicinsk beredskap enligt hälsohälsooch
sjukvårdslagen och sjukvårdslagen (2017:30),
(2017:30),
7. alarmeringsföretag i verksamhet där myndigheter bistås med
stöd av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
alarmeringscentraler,
8. koncessionshavare och elleverantörer enligt ellagen (1997:857)
när det gäller verksamhet som är av omedelbar betydelse för att upprätthålla elöverföringen, och
9. den som enligt radio- och tv-lagen (2010:696) eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av den lagen är skyldig att kostnadsfritt sända varningsmeddelande eller meddelanden som är av
vikt för allmänheten, om en myndighet begär det.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.214 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken
Härigenom föreskrivs att 1, 3, 8 och 9 §§ förordningen (2003:596)
om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken480 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §481
Regeringen, Tillväxtverket,
Regeringen, Tillväxtverket,
länsstyrelser och i förekomman- länsstyrelser och i förekommande fall samverkansorgan och de fall samverkansorgan och
landsting som avses i lagen regioner som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, beslutar lingsansvar i vissa län, beslutar
om bidrag för projektverksamhet om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpoli- inom den regionala tillväxtpolitiken.
tiken.
I denna förordning finns beI denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den stämmelser om bidrag inom den
projektverksamhet som bedrivs projektverksamhet som bedrivs
av Tillväxtverket och av läns- av Tillväxtverket och av länsstyrelser, samverkansorgan och styrelser, samverkansorgan och
landsting som avses i lagen om regioner som avses i lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa regionalt utvecklingsansvar i vissa
län.
län.
Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.
Med projekt avses i denna förordning insatser som är avgränsade
från den ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och
arbetsinsats.

480
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3 §482
Den projektverksamhet som
Den projektverksamhet som
finansieras av Tillväxtverket ska finansieras av Tillväxtverket ska
vara förenlig med regionala stra- vara förenlig med regionala strategier och program. Innan beslut tegier och program. Innan beslut
om bidrag fattas ska Tillväxt- om bidrag fattas ska Tillväxtverket samråda med berörd läns- verket samråda med berörd länsstyrelse, berört samverkansorgan styrelse, berört samverkansorgan
eller berört landsting som avses i eller berörd region som avses i
lagen (2010:630) om regionalt lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. När utvecklingsansvar i vissa län. När
Tillväxtverket fattat beslut om Tillväxtverket fattat beslut om
bidrag ska det berörda organet bidrag ska det berörda organet
informeras om detta.
informeras om detta.
Den projektverksamhet som
Den projektverksamhet som
finansieras av länsstyrelser, sam- finansieras av länsstyrelser, samverkansorgan och landsting som verkansorgan och regioner som
avses i lagen om regionalt utveck- avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska bedrivas lingsansvar i vissa län ska bedrivas
i enlighet med strategin för länets i enlighet med strategin för länets
utveckling.
utveckling.
8 §483
Ansökan om bidrag för ett
Ansökan om bidrag för ett
projekt ska ske skriftligen. En an- projekt ska ske skriftligen. En ansökan som avser Tillväxtverkets sökan som avser Tillväxtverkets
projektverksamhet ges in till projektverksamhet ges in till
verket. En ansökan som avser verket. En ansökan som avser
bidrag inom den projektverk- bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av en läns- samhet som bedrivs av en länsstyrelse, ett samverkansorgan styrelse, ett samverkansorgan
eller ett landsting som avses i eller en region som avses i lagen
lagen (2010:630) om regionalt (2010:630) om regionalt utveckutvecklingsansvar i vissa län ges lingsansvar i vissa län ges in till
in till den som ska besluta om den som ska besluta om bidraget.
bidraget.
482
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En ansökan ska innehålla uppgifter om
1. bidragsmottagaren, och
2. projektet, med en beskrivning av projektets syfte, mål, tidsplan
och genomförande samt budget och finansieringsplan.
Av projektbeskrivningen ska det särskilt framgå hur projektet
bidrar till en hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö,
integration och jämställdhet.
Sökanden ska i övrigt lämna
Sökanden ska i övrigt lämna
de uppgifter och göra den utred- de uppgifter och göra den utredning som Tillväxtverket, läns- ning som Tillväxtverket, länsstyrelsen, samverkansorganet eller styrelsen, samverkansorganet eller
regionen beslutar.
landstinget beslutar.
9 §484
Beslut i ett ärende om bidrag för ett projekt ska innehålla
1. de villkor som förenas med beslutet,
2. uppgifter om hur projektet ska följas upp och utvärderas,
3. total finansieringsplan för projektet,
4. uppgift om hur projektet ska slutrapporteras, och
5. beslutsmotivering.
Om beslutet fattas av en länsOm beslutet fattas av en länsstyrelse, ett samverkansorgan styrelse, ett samverkansorgan
eller ett landsting som avses i eller en region som avses i lagen
lagen (2010:630) om regionalt (2010:630) om regionalt utveckutvecklingsansvar i vissa län ska lingsansvar i vissa län ska beslutsbeslutsmotiveringen innehålla en motiveringen innehålla en bebeskrivning av projektets kopp- skrivning av projektets koppling
ling till strategin för länets ut- till strategin för länets utveckveckling.
ling.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

484

Senaste lydelse 2012:435.

580

SOU 2018:10

Författningsförslag

1.215 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:766) om behandling av personuppgifter
inom socialförsäkringens administration
Härigenom föreskrivs att 3 a och 8 §§ förordningen (2003:766)
om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a §485
Arbetsförmedlingen, komArbetsförmedlingen, kommuner och landsting som deltar i muner och regioner som deltar i
samverkan och finansiell sam- samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsom- ordning inom rehabiliteringsområdet får ha direktåtkomst till rådet får ha direktåtkomst till
personuppgifter i socialförsäk- personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning ringsdatabasen i den utsträckning
den registrerade samtycker till den registrerade samtycker till
det. Endast de personer vid det. Endast de personer vid
nämnda myndigheter som ansvar- nämnda myndigheter som ansvarar för den lokala samverkans- ar för den lokala samverkansaktivitet i vilken den registrera- aktivitet i vilken den registrerade deltar får ges behörighet för de deltar får ges behörighet för
direktåtkomst till sådana person- direktåtkomst till sådana personuppgifter.
uppgifter.
8 §486
Försäkringskassan får meddela föreskrifter i fråga om
1. formerna för tilldelning av behörighet för åtkomst till socialförsäkringsdatabasen genom en särskild handling,
2. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Försäkringskassan
och Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst till och formerna
för direktåtkomsten,
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4. vilka uppgifter i socialför4. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Statens tjänste- säkringsdatabasen Statens tjänstepensionsverk och det för kom- pensionsverk och det för kommunerna och landstingen gemen- munerna och regionerna gemensamma organet för administration samma organet för administration
av personalpensioner får ha direkt- av personalpensioner får ha direktåtkomst till,
åtkomst till,
5. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut
på medium för automatiserad behandling för sammanställning av
gemensam pensionsinformation,
6. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut
på medium för automatiserad behandling till organ som driver försäkringsrörelse,
7. begränsningar av de sökbegrepp som får användas vid sökning
i socialförsäkringsdatabasen,
8. fastställande av avgifter för utlämnade av uppgifter och handlingar från socialförsäkringsdatabasen, om inte utlämnandet är avgiftsfritt till följd av att det sker till en annan myndighet på grund
av att det föreligger en sådan skyldighet i lag eller förordning, och
9. vilka särskilda åtgärder som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska vidta för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i 114 kap. socialförsäkringsbalken.
Om föreskrifterna enligt första stycket avser uppgifter som faller
under Pensionsmyndighetens personuppgiftsansvar enligt 114 kap.
6 § andra stycket socialförsäkringsbalken ska föreskrifterna beslutas
i samråd med Pensionsmyndigheten.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.216 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1, 10 och 21 §§ förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
1 §487
Polismyndigheten ansvarar för fjällräddningstjänst.
Polismyndigheten ska upprätta ett program för fjällräddningstjänsten. Programmet ska innehålla
1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att
skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och
2. uppgifter om samverkan
2. uppgifter om samverkan
med kommuner, landsting, andra med kommuner, regioner, andra
statliga myndigheter och berörda statliga myndigheter och berörda
organisationer.
organisationer.
Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa sig.
10 §
Sjöfartsverket skall upprätta
Sjöfartsverket ska upprätta ett
ett program för sjöräddnings- program för sjöräddningstjänsttjänsten. Programmet skall inne- en. Programmet ska innehålla
hålla
1. uppgifter om vilken förmåga verket har och avser att skaffa sig
för att göra räddningsinsatser, och
2. uppgifter om samverkan
2. uppgifter om samverkan
med kommuner, landsting, stat- med kommuner, regioner, statliga
liga myndigheter och berörda myndigheter och berörda orgaorganisationer.
nisationer.
Som en del av förmågan skall
Som en del av förmågan ska
anges vilka resurser verket har anges vilka resurser verket har
och avser att skaffa sig.
och avser att skaffa sig.
487
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21 §488
En länsstyrelse ska efter att
En länsstyrelse ska efter att
ha hört berörda myndigheter, ha hört berörda myndigheter,
kommuner och landsting upp- kommuner och regioner upprätta
rätta ett program för räddnings- ett program för räddningstjänsttjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen en enligt 4 kap. 6 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyck- (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. or och saneringen enligt 4 kap.
8 § samma lag. Programmet ska 8 § samma lag. Programmet ska
behandla
behandla
1. organisation och ledning,
2. samband,
3. strålningsmätning,
4. information till allmänheten,
5. personella och materiella resurser i länet,
6. saneringsmetoder, och
7. andra frågor av betydelse för beredskapen.
De program som upprättas av länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar
och Hallands län ska dessutom behandla frågor om alarmering, utrymning, utdelning av jodtabletter och sådant bistånd som sägs i
29 §. Uppgifter om biståndet ska även behandlas i det program som
ska upprättas av länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.217 Förslag till
förordning om ändring i smittskyddsförordningen
(2004:255)
Härigenom föreskrivs att 7 d, 7 e och 9 b §§ smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 d §489
Folkhälsomyndighetens förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram enligt 7 c § ska i tillämpliga delar innehålla en analys av
1. sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för
enskilda individer,
2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på
sjukdomens epidemiologi,
3. det antal doser som bedöms krävas för att uppnå önskad effekt,
4. de målgrupper som ska erbjudas vaccination,
5. vaccinets säkerhet,
6. vaccinationens påverkan på
6. vaccinationens påverkan på
verksamhet i landsting, kommu- verksamhet i regioner, kommuner och hos privata vårdgivare,
ner och hos privata vårdgivare,
7. vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner i de
nationella vaccinationsprogrammen,
8. allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på attityder till vaccinationer generellt,
9. vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som kan vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett
nationellt vaccinationsprogram,
10. vaccinationens samhälls10. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess ekonomiska effekter och dess
kostnader och intäkter i staten, kostnader och intäkter i staten,
kommunerna och landstingen,
kommunerna och regionerna,
11. möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter i de
avseenden som anges i 1–10 samt statens beräknade kostnader för
sådan uppföljning,
489
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12. behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten
och vårdgivare och kostnaden för dessa insatser, och
13. medicinetiska och humanitära överväganden.
Samtliga faktorer ska redovisas utan inbördes rangordning.
7 e §490
Innan Folkhälsomyndigheten
Innan Folkhälsomyndigheten
lämnar förslag till regeringen, lämnar förslag till regeringen,
ska Folkhälsomyndigheten höra ska Folkhälsomyndigheten höra
Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen,
Tandvårds- och läkemedelsför- Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommuner och månsverket, kommuner och relandsting samt de andra myndig- gioner samt de andra myndigheter och organisationer som heter och organisationer som
Folkhälsomyndigheten bestäm- Folkhälsomyndigheten bestämmer.
mer.
9 b §491
Ett öppenvårdsapotek som har
Ett öppenvårdsapotek som har
lämnat ut ett läkemedel som är lämnat ut ett läkemedel som är
kostnadsfritt enligt 7 kap. 1 § kostnadsfritt enligt 7 kap. 1 §
smittskyddslagen (2004:168) har smittskyddslagen (2004:168) har
rätt att få ersättning av det lands- rätt att få ersättning av den region
ting som avses i 7 kap. 4 § samma som avses i 7 kap. 4 § samma lag
lag med ett belopp som mot- med ett belopp som motsvarar
försäljningspriset.
svarar försäljningspriset.
Ersättning ska betalas i efterErsättning ska betalas i efterhand. Ersättningen ska betalas till hand. Ersättningen ska betalas till
E-hälsomyndigheten som förmed- E-hälsomyndigheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteket. lar den till öppenvårdsapoteket.
I övrigt ska ersättning betalas på I övrigt ska ersättning betalas på
det sätt landstingen, E-hälsomyn- det sätt regionerna, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket digheten och öppenvårdsapoteket
kommer överens om.
kommer överens om.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
490
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1.218 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning
dels att 1–4, 20 a, 21, 23–26 och 29 §§ samt bilagan ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 20 a § ska lyda ”Regioner”.
Nuvarande lydelse
2 §492
Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och
för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
492

Kommuner
19,05
19,14
19,93
18,93
19,14
19,77
20,36
19,56
19,70
19,28
19,41
20,45
19,00
20,19
19,52
19,31
21,04
20,17
20,60
20,45

Landsting
10,03
9,94
9,15
10,15
9,94
9,31
8,72
9,52
9,38
9,80
9,67
8,63
10,08
8,89
9,56
9,77
8,04
8,91
8,48
8,63
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För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen
19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen
9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.
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Föreslagen lydelse
2 §493
Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och
för regioner ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens

Kommuner
19,05
19,14
19,93
18,93
19,14
19,77
20,36
19,56
19,70
19,28
19,41
20,45
19,00
20,19
19,52
19,31
21,04
20,17
20,60
20,45

Region
10,03
9,94
9,15
10,15
9,94
9,31
8,72
9,52
9,38
9,80
9,67
8,63
10,08
8,89
9,56
9,77
8,04
8,91
8,48
8,63

För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen
19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.
För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för region.
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Nuvarande lydelse
3 §494
Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och
för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens

Kommuner
16,98
17,07
17,86
16,86
17,07
17,70
18,29
17,49
17,63
17,21
17,34
18,38
16,93
18,12
17,45
17,24
18,97
18,10
18,53
18,38

Landsting
9,51
9,42
8,63
9,63
9,42
8,79
8,20
9,00
8,86
9,28
9,15
8,11
9,56
8,37
9,04
9,25
7,52
8,39
7,96
8,11

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen
17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen
8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.
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Föreslagen lydelse
3 §495
Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och
för regioner ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens

Kommuner
16,98
17,07
17,86
16,86
17,07
17,70
18,29
17,49
17,63
17,21
17,34
18,38
16,93
18,12
17,45
17,24
18,97
18,10
18,53
18,38

Region
9,51
9,42
8,63
9,63
9,42
8,79
8,20
9,00
8,86
9,28
9,15
8,11
9,56
8,37
9,04
9,25
7,52
8,39
7,96
8,11

För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen
17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.
För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för regioner.
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Föreslagen lydelse

4§
Inkomstutjämningsbidrag och
Inkomstutjämningsbidrag och
inkomstutjämningsavgift anges i inkomstutjämningsavgift anges i
kronor per invånare i kommu- kronor per invånare i kommunen respektive landstinget och av- nen respektive regionen och avrundas till närmaste hela krontal. rundas till närmaste hela krontal.
20 a §496
En kommuns standardkostEn kommuns standardkostnad för löner beräknas utifrån nad för löner beräknas utifrån
ett löneindex som är baserat på ett löneindex som är baserat på
andelen av befolkningen över andelen av befolkningen över
15 år som inte arbetar i kommun 15 år som inte arbetar i kommun
eller landsting, det genomsnitt- eller region, det genomsnittliga
liga priset för en bostadsrätt i priset för en bostadsrätt i länet
länet och det genomsnittliga och det genomsnittliga taxeringstaxeringsvärdet för småhus i värdet för småhus i kommunen.
kommunen. För kommuner med För kommuner med ett värde på
ett värde på löneindex som över- löneindex som överstiger 100 bestiger 100 beräknas ett tillägg räknas ett tillägg motsvarande
motsvarande produkten av den produkten av den del av indexet
del av indexet som överstiger 100 som överstiger 100 och en justeoch en justerad lönekostnad, divi- rad lönekostnad, dividerad med
derad med 100. Samtliga kom- 100. Samtliga kommuner får därmuner får därefter ett invånar- efter ett invånarbaserat avdrag,
baserat avdrag, som beräknas så som beräknas så att summan av
att summan av avdragen mot- avdragen motsvarar summan av
svarar summan av tillläggen.
tillläggen.
En kommuns justerade lönekostnad beräknas på följande sätt.
Kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola,
individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg multipliceras med lönekostnadsandelen för respektive verksamhet, varefter produkterna
summeras. Lönekostnadsandelen för respektive verksamhet anges i
bilagan till denna förordning.
496
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21 §497
Ett landstings standardkostnad
En regions standardkostnad
för hälso- och sjukvård beräknas för hälso- och sjukvård beräknas
utifrån kostnaderna för befolk- utifrån kostnaderna för befolkningens vårdbehov och hälso- ningens vårdbehov och hälsooch sjukvård i glesbygd.
och sjukvård i glesbygd.
23 §498
Kostnaden för befolkningens vårdbehov beräknas utifrån summan av en modell för hela befolkningen och en separat beräkning
för kostnader för hiv-smittade personer.
I modellen delas befolkningI modellen delas befolkningen in i olika grupper utifrån kön, en in i olika grupper utifrån kön,
åldersgrupperna 0, 1–4, 5–9, 10– åldersgrupperna 0, 1–4, 5–9, 10–
14, 15–19, 20–24, 25–29, 30–39, 14, 15–19, 20–24, 25–29, 30–39,
40–49, 50–59, 60–69, 70–74 och 40–49, 50–59, 60–69, 70–74 och
75 år och äldre, civilstånd, syssel- 75 år och äldre, civilstånd, sysselsättningsstatus, inkomst och bo- sättningsstatus, inkomst och boendetyp. I varje landsting multi- endetyp. I varje region multiplipliceras antalet personer i respek- ceras antalet personer i respektive grupp den 31 december tre tive grupp den 31 december tre
år före utjämningsåret med den år före utjämningsåret med den
genomsnittliga kostnaden för genomsnittliga kostnaden för
gruppen.
gruppen.
Kostnaderna för hiv-smittade
Kostnaderna för hiv-smittade
personer beräknas genom att det personer beräknas genom att det
antagna antalet hiv-smittade per antagna antalet hiv-smittade per
10 000 invånare för varje lands- 10 000 invånare för varje region
ting multipliceras med en upp- multipliceras med en uppskattad
skattad kostnad per hiv-smittad kostnad per hiv-smittad person
person som anges i bilagan till som anges i bilagan till denna
förordning.
denna förordning.
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24 §499
Summan av den beräknade
Summan av den beräknade
kostnaden för de olika grupper- kostnaden för de olika grupperna i modellen för hela befolk- na i modellen för hela befolkningen och kostnaden för hiv- ningen och kostnaden för hivsmittade personer divideras med smittade personer divideras med
antalet invånare i landstinget den antalet invånare i regionen den
31 december tre år före utjäm- 31 december tre år före utjämningsåret.
ningsåret.
Ett landstings kostnader enligt
En regions kostnader enligt
första stycket multipliceras med första stycket multipliceras med
en korrigeringsfaktor, varefter en korrigeringsfaktor, varefter
produkten utgör kostnaden för produkten utgör kostnaden för
befolkningens vårdbehov. Kor- befolkningens vårdbehov. Korrigeringsfaktorns värde bestäms rigeringsfaktorns värde bestäms
så att den genomsnittliga stan- så att den genomsnittliga standardkostnaden, som vägts med dardkostnaden, som vägts med
befolkningen den 31 december befolkningen den 31 december
två år före utjämningsåret, över- två år före utjämningsåret, överensstämmer med den genom- ensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för snittliga standardkostnaden för
hälso- och sjukvård, som anges i hälso- och sjukvård, som anges i
bilagan till denna förordning.
bilagan till denna förordning.
25 §
Ett landstings kostnader för
En regions kostnader för
hälso- och sjukvård i glesbygd hälso- och sjukvård i glesbygd
beräknas utifrån en teoretiskt beräknas utifrån en teoretiskt
bestämd placering av sjukhus, bestämd placering av sjukhus,
ambulanscentraler och vårdcen- ambulanscentraler och vårdcentraler. Utifrån denna placering av traler. Utifrån denna placering av
enheterna beräknas även kost- enheterna beräknas även kostnader för övernattningsplatser nader för övernattningsplatser
vid vårdcentraler och behovet av vid vårdcentraler och behovet av
sjukresor. Samtliga landsting får sjukresor. Samtliga regioner får
därefter ett invånarbaserat avdrag, därefter ett invånarbaserat avdrag,
som beräknas så att summan av som beräknas så att summan av
499
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invånare i landet för hälso- och
sjukvård i glesbygd.
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avdragen motsvarar summan av
de beräknade kostnaderna per
invånare i landet för hälso- och
sjukvård i glesbygd.

25 a §500
Ett landstings merkostnader
En regions merkostnader till
till följd av befolkningsföränd- följd av befolkningsförändringar
ringar beräknas för landsting som beräknas för regioner som under
under en fyraårsperiod haft en en fyraårsperiod haft en ökning
ökning av antalet invånare med i av antalet invånare med i genomgenomsnitt minst 1,2 procent per snitt minst 1,2 procent per år
år och där folkmängden från och och där folkmängden från och
med den 1 november två år före med den 1 november två år före
utjämningsåret till och med den utjämningsåret till och med den
1 november året före utjämnings- 1 november året före utjämningsåret ökat med minst 1,2 procent.
året ökat med minst 1,2 procent.
Befolkningsökning under en fyraårsperiod är skillnaden mellan
befolkningen den 1 november sex år före utjämningsåret och befolkningen den 1 november två år före utjämningsåret.
Den del av befolkningsökDen del av befolkningsökningen räknat i antalet personer ningen räknat i antalet personer
från och med den 1 november från och med den 1 november
två år före utjämningsåret till och två år före utjämningsåret till och
med den 1 november året före med den 1 november året före
utjämningsåret som överstiger utjämningsåret som överstiger
1,2 procent samt landstingets folk- 1,2 procent samt regionens folkmängd den 1 november två år mängd den 1 november två år
före utjämningsåret multipliceras före utjämningsåret multipliceras
med landstingets intäkter året före med regionens intäkter året före
utjämningsåret dividerat med an- utjämningsåret dividerat med antalet invånare i landstinget. Lands- talet invånare i regionen. Regiontingets intäkter året före utjäm- ens intäkter året före utjämningsningsåret beräknas enligt anvis- året beräknas enligt anvisningar i
ningar i bilagan till denna för- bilagan till denna förordning.
ordning.
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25 b §501
Ett landstings standardkostEn regions standardkostnad
nad för löner beräknas utifrån för löner beräknas utifrån ett
ett löneindex som är baserat på löneindex som är baserat på
lönerna i länets privata sektor lönerna i länets privata sektor
och läkarnas faktiska lönenivå i och läkarnas faktiska lönenivå i
landstinget. För landsting med ett regionen. För regioner med ett
löneindex som överstiger 100 löneindex som överstiger 100
beräknas ett tillägg motsvarande beräknas ett tillägg motsvarande
produkten av den del av löne- produkten av den del av löneindexet som överstiger 100 och indexet som överstiger 100 och
en justerad lönekostnad, divide- en justerad lönekostnad, dividerad med 100. Samtliga landsting rad med 100. Samtliga regioner
får därefter ett invånarbaserat av- får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan drag, som beräknas så att summan
av avdragen motsvarar summan av avdragen motsvarar summan
av tilläggen.
av tilläggen.
Ett landstings justerade löneEn regions justerade lönekostnad beräknas genom att kostnad beräknas genom att
landstingets standardkostnad för regionens standardkostnad för
hälso- och sjukvård multipliceras hälso- och sjukvård multipliceras
med lönekostnadsandelen för med lönekostnadsandelen för
verksamheten. Lönekostnads- verksamheten. Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård andelen för hälso- och sjukvård
anges i bilagan till denna förord- anges i bilagan till denna förordning.
ning.
26 §502
Standardkostnaden för kollektivtrafik beräknas utifrån variablerna gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. Värdena för respektive variabel multipliceras med de parametervärden, som anges i
bilagan till denna förordning.
Standardkostnaden beräknas
Standardkostnaden beräknas
för respektive län, varefter hälften för respektive län, varefter hälften
av standardkostnaden tillförs av standardkostnaden tillförs
kommunerna i länet och hälften kommunerna i länet och hälften
501
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landstinget, med undantag för regionen, med undantag för
Stockholms län där kommuner- Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent nas andel motsvarar 40 procent
och landstingens andel motsvarar och regionernas andel motsvarar
60 procent av standardkostnaden. 60 procent av standardkostnaden.
Standardkostnaden
för
Standardkostnaden
för
Gotlands kommun motsvarar Gotlands kommun motsvarar
redovisade nettokostnader år redovisade nettokostnader år
2009. Hälften av standardkost- 2009. Hälften av standardkostnaden fördelas i kommunernas naden fördelas i kommunernas
utjämningssystem och hälften i utjämningssystem och hälften i
landstingens utjämningssystem.
regionernas utjämningssystem.
Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan
kommunerna i länet görs på följande sätt:
1. För kommunerna i Blekinge län, Värmlands län, Västmanlands
län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län
görs fördelningen efter deras andel av de totala kostnaderna i länet
för kollektivtrafiken år 2009.
2. För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands
län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Skåne län, Hallands
län, Västra Götalands län, Örebro län, Dalarnas län, Gävleborgs län
och Jämtlands län görs fördelningen med lika stora belopp per invånare.
3. För kommunerna i Södermanlands län fattar regeringen särskilda beslut om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.
29 §
Statistiska centralbyrån skall
Statistiska centralbyrån ska
senast den 1 oktober året före senast den 1 oktober året före
utjämningsåret lämna uppgifter utjämningsåret lämna uppgifter
till varje kommun och varje lands- till varje kommun och varje region
ting om preliminära bidrag och om preliminära bidrag och avavgifter enligt 5, 6 och 9–16 §§ gifter enligt 5, 6 och 9–16 §§
lagen (2004:773) om kommunal- lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.
ekonomisk utjämning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Nuvarande lydelse
Bilaga503
Beräkningsmetoder och närmare detaljer
för kostnadsutjämningen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Genomsnittlig standardkostnad
Kommuner
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och
en av följande verksamheter är:
Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet
– Förskola
– Pedagogisk omsorg
– Fritidshem

6 264
140
1 365

Förskoleklass och grundskola
– Förskoleklass

641

– Grundskola

9 908

Gymnasieskola

3 680

Individ- och familjeomsorg

3 939

Äldreomsorg
Beloppen avser år 2016.
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Landsting
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till
utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 22 335 kronor
per invånare. Beloppet avser år 2016.
Delat huvudmannaskap
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning
till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 444 kronor
per invånare. Beloppet avser år 2016.
Nettoprisindex
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Befolkningsförändringar
Eftersläpningseffekter
Antalet personer som utgör den befolkningsökning som överskrider
1,2 procent mellan den 1 november två år före utjämningsåret och
den 1 november året före utjämningsåret samt kommunens eller
landstingets folkmängd den 1 november två år före utjämningsåret
multipliceras med summan av, kronor per invånare året före utjämningsåret, bidrag eller avgift i kostnadsutjämningen, strukturbidrag,
införandebidrag och regleringsbidrag eller regleringsavgift samt det
enligt andra stycket framräknade beloppet.
Kommunens eller landstingets inkomstutjämningsbidrag eller inkomstutjämningsavgift omräknas med kommunens respektive landstingets befolkning den 1 november två år före utjämningsåret samt den
del av befolkningsökningen som överskrider 1,2 procent mellan den
1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året före
utjämningsåret utifrån landets och kommunens eller landstingets
skatteunderlag som används vid beräkningen av inkomstutjämningen året före utjämningsåret.
Kommunen eller landstinget kompenseras för differensen mellan
bidrag eller avgift i utjämningssystemet året före utjämningsåret
och bidrag eller avgift i utjämningssystemet beräknat enligt första
och andra styckena.
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Bebyggelsestruktur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Löner
Kommuner
Löneindex = 100 x (21 256,664 + 2 645,990 x andelen av befolkningen över 15 år som inte arbetar i kommun eller landsting +
0,294 x det genomsnittliga priset för en bostadsrätt i länet + 0,388
x det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus i kommunen) / standardiserad genomsnittlig kommunlön. Beräkningen för löneindex
har baserats på underlag från 2009.
Lönekostnadsandelen för var och en av följande verksamheter är:
Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet

0,81

Förskoleklass och grundskola

0,75

Gymnasieskola

0,68

Individ- och familjeomsorg

0,55

Äldreomsorg

0,81

Landsting
Löneindex (löner efter sammanvägning för ålder och yrkesgrupper)
= 100 x ((0,89 x (16 593 + 0,19709 x medellön i privat sektor) +
0,11 x standardiserad läkarlön i landstinget) / genomsnittlig medellön i riket). Beräkningen för löneindex har baserats på underlag från
år 2004.
Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård är 0,72.
Hälso- och sjukvård
Uppgifter om genomsnittliga kostnader för befolkningen hämtas
från Skåne läns landsting och avser 2008.
Kostnaden per hiv-smittad person är 47 200.
Kollektivtrafik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Föreslagen lydelse
Bilaga504
Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Genomsnittlig standardkostnad
Kommuner
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och
en av följande verksamheter är:
Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet
– Förskola
– Pedagogisk omsorg
– Fritidshem

6 264
140
1 365

Förskoleklass och grundskola
– Förskoleklass

641

– Grundskola

9 908

Gymnasieskola

3 680

Individ- och familjeomsorg

3 939

Äldreomsorg

10 169

Beloppen avser år 2016.

504

Senaste lydelse 2017:1100.
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Regioner
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till
utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 22 335 kronor
per invånare. Beloppet avser år 2016.
Delat huvudmannaskap
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning
till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 444 kronor
per invånare. Beloppet avser år 2016.
Nettoprisindex
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Befolkningsförändringar
Eftersläpningseffekter
Antalet personer som utgör den befolkningsökning som överskrider
1,2 procent mellan den 1 november två år före utjämningsåret och
den 1 november året före utjämningsåret samt kommunens eller
regionens folkmängd den 1 november två år före utjämningsåret
multipliceras med summan av, kronor per invånare året före utjämningsåret, bidrag eller avgift i kostnadsutjämningen, strukturbidrag,
införandebidrag och regleringsbidrag eller regleringsavgift samt det
enligt andra stycket framräknade beloppet.
Kommunens eller landstingets inkomstutjämningsbidrag eller
inkomstutjämningsavgift omräknas med kommunens respektive
regionens befolkning den 1 november två år före utjämningsåret samt
den del av befolkningsökningen som överskrider 1,2 procent mellan
den 1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året
före utjämningsåret utifrån landets och kommunens eller landstingets skatteunderlag som används vid beräkningen av inkomstutjämningen året före utjämningsåret.
Kommunen eller regionen kompenseras för differensen mellan
bidrag eller avgift i utjämningssystemet året före utjämningsåret och
bidrag eller avgift i utjämningssystemet beräknat enligt första och
andra styckena.
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Bebyggelsestruktur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Löner
Kommuner
Löneindex = 100 x (21 256,664 + 2 645,990 x andelen av befolkningen över 15 år som inte arbetar i kommun eller landsting +
0,294 x det genomsnittliga priset för en bostadsrätt i länet + 0,388
x det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus i kommunen) / standardiserad genomsnittlig kommunlön. Beräkningen för löneindex
har baserats på underlag från 2009.
Lönekostnadsandelen för var och en av följande verksamheter är:
Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet

0,81

Förskoleklass och grundskola

0,75

Gymnasieskola

0,68

Individ- och familjeomsorg

0,55

Äldreomsorg

0,81

Regioner
Löneindex (löner efter sammanvägning för ålder och yrkesgrupper)
= 100 x ((0,89 x (16 593 + 0,19709 x medellön i privat sektor) +
0,11 x standardiserad läkarlön i regionen) / genomsnittlig medellön
i riket). Beräkningen för löneindex har baserats på underlag från år
2004.
Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård är 0,72.
Hälso- och sjukvård
Uppgifter om genomsnittliga kostnader för befolkningen hämtas
från Region Skåne län och avser 2008.
Kostnaden per hiv-smittad person är 47 200.
Kollektivtrafik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.219 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2005:811) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, landsting,
kommunalförbund och samordningsförbund
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2005:811)
om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting,
kommunalförbund och samordningsförbund505 och 1–3 §§ ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om ersättning
för viss mervärdesskatt
för kommuner, landsting,
kommunalförbund och
samordningsförbund

Förordning om ersättning
för viss mervärdesskatt
för kommuner, regioner,
kommunalförbund och
samordningsförbund

1 §506
Ersättning enligt 5 § lagen
Ersättning enligt 5 § lagen
(2005:807) om ersättning för viss (2005:807) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund och regioner, kommunalförbund och
samordningsförbund lämnas
samordningsförbund lämnas
1. med sex procent av kostnaden vid upphandling och bidragsgivning eller, om det framgår att viss del avser lokalkostnad, med
arton procent för denna del och fem procent för resterande del, samt
2. med arton procent av kost2. med arton procent av kostnaden vid hyra av lokal för sådana naden vid hyra av lokal för sådana
boendeformer som avses i 4 § boendeformer som avses i 4 §
samma lag. Ersättning med arton samma lag. Ersättning med arton
procent lämnas dock inte om den procent lämnas dock inte om den
fastighet som lokalen är inrymd fastighet som lokalen är inrymd i
i upplåts av stat, kommun, lands- upplåts av stat, kommun, region,
505
506

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:388.
Senaste lydelse 2012:388.
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eller kommunalförbund eller samordningsförbund.

2 §507
Skatteverket ska avräkna utSkatteverket ska avräkna utbetalad ersättning enligt lagen betalad ersättning enligt lagen
(2005:807) om ersättning för viss (2005:807) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund och regioner, kommunalförbund och
samordningsförbund mot in- samordningsförbund mot inkomsttitel när verket betalar ut komsttitel när verket betalar ut
ersättningen.
ersättningen.
3 §508
Skatteverket får meddela
Skatteverket får meddela
ytterligare föreskrifter om verk- ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2005:807) om ställighet av lagen (2005:807) om
ersättning för viss mervärdesskatt ersättning för viss mervärdesskatt
för kommuner, landsting, kom- för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordnings- munalförbund och samordningsförbund.
förbund.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

507
508

Senaste lydelse 2012:388.
Senaste lydelse 2012:388.
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1.220 Förslag till
förordning om ändring i valförordningen
(2005:874)
Härigenom föreskrivs att 5 och 13 §§ valförordningen (2005:874)509
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
5 §510

Valsedlar ska vara
1. för ordinarie val till riksdagen: gula,
2. för extra val till riksdagen: vita,
3. för val till landstingsfull3. för val till regionfullmäktige:
mäktige: blå,
blå,
4. för val till kommunfullmäktige: vita,
5. för val till Europaparlamentet: vita.
Valsedlar ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan
till denna förordning.
På en valsedel med partibeteckning får en partibeteckning tryckas
i annan färg än svart, om partiet begär det.
13 §511
Vid sin slutliga rösträkning ska länsstyrelsen i protokollet anteckna
1. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista
som har fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa,
2. antalet godkända valsedlar för övriga partibeteckningar,
3. antalet ogiltiga valsedlar,
4. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar partibeteckning, och
5. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de har en partibeteckning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap.
vallagen (2005:837).
Förordningen omtryckt 2008:1279.
Senaste lydelse 2017:1073.
511
Senaste lydelse 2017:1073.
509
510
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Vid fördelningen av mandat
Vid fördelningen av mandat
vid val till landstings- och kom- vid val till region- och kommunfullmäktige ska länsstyrelsen munfullmäktige ska länsstyrelsen
i protokollet dessutom anteckna i protokollet dessutom anteckna
1. mandatfördelningen,
2. vilka listor som förekommit med kandidater för de partier som
har fått mandat,
3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal, och
4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts.
15 §512
Om mindre än hälften av det
Om mindre än hälften av det
bestämda antalet ledamöter har bestämda antalet ledamöter har
utsetts vid val till landstings- eller utsetts vid val till region- eller
kommunfullmäktige, ska läns- kommunfullmäktige, ska länsstyrelsen anmäla detta till Val- styrelsen anmäla detta till Valprövningsnämnden.
prövningsnämnden.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

512

Senaste lydelse 2008:1279.
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1.221 Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2006:93)
om statsbidrag till verksamhet inriktad mot
hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till ideella
organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning
eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.
Syftet med statsbidraget är att
Syftet med statsbidraget är att
förstärka och komplettera stat- förstärka och komplettera statens, landstingens och kommuner- ens, regionernas och kommunernas insatser genom stöd till orga- nas insatser genom stöd till organisationerna i deras arbete med nisationerna i deras arbete med
utbildning, information, opinions- utbildning, information, opinionsbildning eller olika former av bildning eller olika former av
stödjande socialt arbete. Syftet stödjande socialt arbete. Syftet
med statsbidraget är även att för- med statsbidraget är även att förstärka organisationernas utveck- stärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensupp- lingsarbete och kompetensuppbyggnad.
byggnad.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.222 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2006:637) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2006:637)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap och 1–4, 7–12 §§ samt
rubriken närmast före 9 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om kommuners
och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd
beredskap

Förordning om kommuners
och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd
beredskap

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser som ansluter till bestämmelser som ansluter till
lagen (2006:544) om kommuners lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap och fredstid och höjd beredskap och
lagen (1992:1403) om totalför- lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
svar och höjd beredskap.
2§
Varje kommun skall hålla länsVarje kommun ska hålla länsstyrelsen underrättad om vilka styrelsen underrättad om vilka
förberedelser som vidtagits inför förberedelser som vidtagits inför
extraordinära händelser samt extraordinära händelser samt
lämna lägesrapporter och infor- lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen mation om händelseutvecklingen
vid extraordinära händelser i en- vid extraordinära händelser i enlighet med vad som föreskrivs i lighet med vad som föreskrivs i
2 kap. 9 § lagen (2006:544) om 2 kap. 9 § lagen (2006:544) om
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kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd
beredskap.

3 §513
Varje landsting ska hålla
Varje region ska hålla SocialSocialstyrelsen och Myndigheten styrelsen och Myndigheten för
för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap
underrättade om vilka förbere- underrättade om vilka förberedelser som vidtagits inför extra- delser som vidtagits inför extraordinära händelser i enlighet med ordinära händelser i enlighet med
vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § vad som föreskrivs i 2 kap. 9 §
lagen (2006:544) om kommuners lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
fredstid och höjd beredskap.
Vid extraordinära händelser
Vid extraordinära händelser
ska landstingen lämna lägesrap- ska regionerna lämna lägesrapporter och information om hän- porter och information om händelseutvecklingen till Socialstyrel- delseutvecklingen till Socialstyrelsen och länsstyrelsen i enlighet sen och länsstyrelsen i enlighet
med vad som föreskrivs i 2 kap. med vad som föreskrivs i 2 kap.
9 § lagen (2006:544) om kom- 9 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder muners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära hän- inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered- delser i fredstid och höjd beredskap.
skap.
4§
Varje kommun och region
Varje kommun och landsting
skall ha de planer som behövs för ska ha de planer som behövs för
verksamheten under höjd bered- verksamheten under höjd beredskap. Dessa skall innehålla upp- skap. Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är gifter om den verksamhet som är
avsedd att bedrivas under höjd avsedd att bedrivas under höjd
beredskap. Av planerna skall beredskap. Av planerna ska också
513

Senaste lydelse 2008:1004.
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också framgå krigsorganisationen, den personal som skall tjänstgöra i denna och vad som i övrigt
behövs för att kommunen eller
landstinget skall kunna höja sin
beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap.
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framgå krigsorganisationen, den
personal som ska tjänstgöra i
denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen eller
regionen ska kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap.

7 §514
Varje landsting ska hålla
Varje region ska hålla SocialSocialstyrelsen och Myndigheten styrelsen och Myndigheten för
för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap
underrättade om de beredskaps- underrättade om de beredskapsförberedelser som vidtagits och förberedelser som vidtagits och
om de övriga förhållanden som om de övriga förhållanden som
har betydelse för det civila för- har betydelse för det civila försvaret inom landstingets ansvars- svaret inom regionens ansvarsområde.
område.
Vid höjd beredskap ska landsVid höjd beredskap ska regiontinget hålla Socialstyrelsen, Myn- en hålla Socialstyrelsen, Myndigdigheten för samhällsskydd och heten för samhällsskydd och
beredskap och länsstyrelsen beredskap och länsstyrelsen
underrättade om beredskapsläget underrättade om beredskapsläget
och de övriga förhållanden som och de övriga förhållanden som
har betydelse för det civila för- har betydelse för det civila förssvaret inom landstingets ansvars- varet inom regionens ansvarsområde.
område.
8§
När 3 kap. 3 § lagen (2006:544)
När 3 kap. 3 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extra- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och ordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap tillämpas skall höjd beredskap tillämpas ska
kommunen
kommunen

514

Senaste lydelse 2008:1004.
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1. lämna sådant biträde åt statliga myndigheter som behövs för
att trygga befolkningens och produktionens försörjning med nödvändiga varor,
2. övervaka föreskriven inventering av förråd av sådana varor
och lämna allmänheten behövlig hjälp vid inventeringen,
3. se till att varor som skall
3. se till att varor som ska lämlämnas till staten, kommunen eller nas till staten, kommunen eller
landstinget noggrant vårdas och i regionen noggrant vårdas och i
föreskriven omfattning kommer föreskriven omfattning kommer
staten, kommunen eller lands- staten, kommunen eller regionen
tinget till del,
till del,
4. medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel,
5. dela ut ransoneringsbevis och andra av myndigheter utfärdade
inköpstillstånd samt övervaka att föreskrifter i konsumtionsreglerande syfte efterlevs, och
6. sprida upplysning om de krav som kristiden ställer och om
medel att undvika eller lindra rådande svårigheter.
Bistånd mellan kommuner
och landsting

Bistånd mellan kommuner
och regioner

9§
Omfattningen av hjälpen enOmfattningen av hjälpen enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:544) ligt 4 kap. 2 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordi- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd nära händelser i fredstid och höjd
beredskap beslutas av länsstyrel- beredskap beslutas av länsstyrelsen i det län där den kommun sen i det län där den kommun
eller det landsting som skall lämna eller den region som ska lämna
hjälpen ligger. Kommuner eller hjälpen ligger. Kommuner eller
landsting som har fått hjälp med regioner som har fått hjälp med
personal, skall svara för personal- personal, ska svara för personalens avlöning och andra anställ- ens avlöning och andra anställningsförmåner.
ningsförmåner.
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10 §515
Den ersättning som kommuDen ersättning som kommunerna får enligt 5 kap. 1 § lagen nerna får enligt 5 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i freds- extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap bestäms tid och höjd beredskap bestäms
och betalas ut av Myndigheten och betalas ut av Myndigheten
för samhällsskydd och bered- för samhällsskydd och beredskap inom ramen för vad reger- skap inom ramen för vad regeringen årligen beslutar.
ingen årligen beslutar.
Länsstyrelsen kan föreslå att del av ersättningen ska reduceras
eller falla bort för en kommun som inte fullgjort sina uppgifter.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta att så
ska ske.
11 §516
Den ersättning som landstingDen ersättning som regioneren får enligt 5 kap. 1 § lagen na får enligt 5 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i freds- extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap bestäms tid och höjd beredskap bestäms
och betalas ut av Socialstyrelsen, och betalas ut av Socialstyrelsen,
för verksamheter inom Social- för verksamheter inom Socialstyrelsens ansvarsområde, inom styrelsens ansvarsområde, inom
ramen för vad regeringen beslu- ramen för vad regeringen beslutar. För övrig verksamhet be- tar. För övrig verksamhet bestämmer Myndigheten för sam- stämmer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om hällsskydd och beredskap om
ersättningen och betalar ut den ersättningen och betalar ut den
inom ramen för vad regeringen inom ramen för vad regeringen
beslutar.
beslutar.
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Senaste lydelse 2008:1004.
Senaste lydelse 2008:1004.
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12 §517
Myndigheten för samhällsMyndigheten för samhällsskydd och beredskap får med- skydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om så- dela närmare föreskrifter om sådana risk- och sårbarhetsanalyser dana risk- och sårbarhetsanalyser
som avses i 2 kap. 1 § lagen som avses i 2 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i freds- extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
tid och höjd beredskap.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2008:1004.

614

1.223 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2006:639) om utrymning och inkvartering
m.m. under höjd beredskap
Härigenom föreskrivs att 6 § och rubriken närmast före 6 § förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under
höjd beredskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Skyldighet att hjälpa andra
kommuner och landsting

Skyldighet att hjälpa andra
kommuner och regioner

6§
Kommuner eller landsting som
Kommuner eller regioner som
enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546) enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546)
om utrymning och inkvartering om utrymning och inkvartering
m.m. under höjd beredskap har m.m. under höjd beredskap har
fått hjälp med personal skall fått hjälp med personal ska svara
svara för personalens avlöning för personalens avlöning och
och andra anställningsförmåner. andra anställningsförmåner.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

615

Författningsförslag

SOU 2018:10

1.224 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:156) om skydd mot internationella
hot mot människors hälsa
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2007:156) om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §518
Folkhälsomyndigheten ska
Folkhälsomyndigheten ska
efter samråd med berörda kom- efter samråd med berörda kommuner och landsting besluta vilka muner och regioner besluta vilka
hamnar och flygplatser som ska hamnar och flygplatser som ska
vara karantänshamnar respektive vara karantänshamnar respektive
karantänsflygplatser.
karantänsflygplatser.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2015:162.
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1.225 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:160) om stöd till planeringsinsatser
för vindkraft
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2007:160) om stöd
till planeringsinsatser för vindkraft ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §519
Stöd får ges till ett samverStöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) kansorgan enligt lagen (2002:34)
om samverkansorgan i länen eller om samverkansorgan i länen eller
ett landsting som avses i lagen en region som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som be- lingsansvar i vissa län som beslutat att, i samverkan med läns- slutat att, i samverkan med länsstyrelsen och de berörda kom- styrelsen och de berörda kommunerna i länet, medverka till att munerna i länet, medverka till att
klarlägga förutsättningarna för klarlägga förutsättningarna för
en utbyggnad av vindkraftsan- en utbyggnad av vindkraftsanläggningar.
läggningar.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

519

Senaste lydelse 2010:1763.
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1.226 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:909) med instruktion för Nämnden
för Styrelserepresentationsfrågor
Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (2007:909) med
instruktion för Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
I prövningen av ärenden som avses i 1 § samt av andra ärenden
än de som avses i 5 och 6 §§ deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. Två av dessa ska vara utsedda på förslag av arbetstagarorganisationerna och två av Föreningen Svenskt Näringsliv. I stället
för den ene av de två sistnämnda ledamöterna inträder
– när ärendet gäller ett företag
– när ärendet gäller ett företag
där en kommun eller en lands- där en kommun eller en region
tingskommun har ett bestämman- har ett bestämmande inflytande,
de inflytande, en av de ledamöter en av de ledamöter som har utsom har utsetts på förslag av setts på förslag av Sveriges KomSveriges kommuner och landsting, muner och Landsting,
– när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivaralliansen, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation,
– när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Kooperationens förhandlingsorganisation, den ledamot som har utsetts på förslag
av denna organisation.
Beslut som inte innefattar slutligt avgörande av ärendet får dock
fattas av ordföranden samt en ledamot för vardera arbetstagarsidan
och arbetsgivarsidan.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.227 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:913) med instruktion för
Arbetsmiljöverket
Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2007:913) med
instruktion för Arbetsmiljöverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Arbetsmiljöverket ska samArbetsmiljöverket ska samråda med representativa arbets- råda med representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisa- givar- och arbetstagarorganisationer innan myndigheten beslu- tioner innan myndigheten beslutar föreskrifter som riktar sig till tar föreskrifter som riktar sig till
enskilda, kommuner eller lands- enskilda, kommuner eller regionting eller beslutar i förvaltnings- er eller beslutar i förvaltningsärenden av större vikt.
ärenden av större vikt.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.228 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:951) med instruktion för Postoch telestyrelsen
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2018:36

Föreslagen lydelse

4§
Post- och telestyrelsen har till uppgift att
1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer, inbegripet att tillse att samhällsomfattande tjänster finns
tillgängliga, och att främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster,
2. främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och
mobiltäckning i alla delar av landet, inbegripet att skapa förutsättningar för samverkan mellan myndigheter som kan bidra till utbyggnaden av bredband,
3. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra
användningar av radiovågor utnyttjas effektivt,
4. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på
ett effektivt sätt,
5. främja en effektiv konkurrens,
6. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
7. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,
8. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunikation och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,
9. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation,
10. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation,
11. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till
ledning för radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som
rör radiospektrumanvändningen,
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12. tillhandahålla information om frekvensanvändning till Europeiska radiokommunikationskontorets frekvensinformationssystem
(EFIS),
13. vara marknadskontrollmyndighet enligt radioutrustningslagen
(2016:392),
14. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering och ska ge stöd och information till myndigheter och enskilda
när det gäller betrodda tjänster,
15. följa utvecklingen när det gäller toppdomäner med geografiska
namn som har anknytning till Sverige,
16. utöva tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner
för Sverige på Internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet,
17. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska
risken för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad krishanteringsförmåga,
18. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om
elektronisk kommunikation, genom samverkan med myndigheter
som har särskilda uppgifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och integritetsskyddsområdet samt med andra berörda
aktörer,
19. lämna råd och stöd till
18. lämna råd och stöd till
myndigheter, kommuner och myndigheter, kommuner och
landsting samt företag, organisa- regioner samt företag, organisationer och andra enskilda i frågor tioner och andra enskilda i frågor
om nätsäkerhet, och
om nätsäkerhet, och
20. vara tvistlösnings- och tillsynsmyndighet enligt lagen
(2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät och ansvara
för informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät enligt samma lag.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.229 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1021) med instruktion för
Barnombudsmannen
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2007:1021) med
instruktion för Barnombudsmannen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §520
I lagen (1993:335) om Barnombudsman finns bestämmelser om
Barnombudsmannens uppgifter, förordnande, organisation m.m.
Vid fullgörande av sina uppVid fullgörande av sina uppgifter enligt 2 § lagen om Barn- gifter enligt 2 § lagen om Barnombudsman ska Barnombuds- ombudsman ska Barnombudsmannen systematiskt och åter- mannen systematiskt och återkommande följa upp och utvärde- kommande följa upp och utvärdera tillämpningen av barnkonven- ra tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter tionen i berörda verksamheter
hos
förvaltningsmyndigheter, hos
förvaltningsmyndigheter,
kommuner och landsting. Barn- kommuner och regioner. Barnombudsmannen ska, utifrån sin ombudsmannen ska, utifrån sin
ombudsmannaroll, belysa lev- ombudsmannaroll, belysa levnadsvillkor för flickor respektive nadsvillkor för flickor respektive
pojkar och för barn som defini- pojkar och för barn som definierar sig på andra sätt. Barnom- erar sig på andra sätt. Barnombudsmannen ska förmedla och budsmannen ska förmedla och
föra en dialog om slutsatser och föra en dialog om slutsatser och
iakttagelser med de myndigheter iakttagelser med de myndigheter
och huvudmän som är berörda. och huvudmän som är berörda.
Utifrån sådana uppföljningar och Utifrån sådana uppföljningar och
utvärderingar ska Barnombuds- utvärderingar ska Barnombudsmannen också genomföra insatser mannen också genomföra insatser
som bidrar till att utveckla och som bidrar till att utveckla och
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Senaste lydelse 2017:998.
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sprida kunskap om tillämpningen sprida kunskap om tillämpningen
av barnkonventionen.
av barnkonventionen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.230 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1069) med instruktion för regionala
etikprövningsnämnder
Härigenom föreskrivs att 7 a § förordningen (2007:1069) med
instruktion för regionala etikprövningsnämnder ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
7 a §521
De landsting som anges nedan ska lämna förslag till regeringen på
ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive regional etikprövningsnämnd. Innan de lämnar förslag ska de
samråda med andra landsting i de län som ingår i respektive nämnds
upptagningsområde enligt bilaga 1 till förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor.
Nämnd

Landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Västra Götalands läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Östergötlands läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

Skåne läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Stockholms läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Västerbottens läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

Uppsala läns landsting

521

Senaste lydelse 2008:352.
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Föreslagen lydelse
7 a §522
De regioner som anges nedan ska lämna förslag till regeringen på
ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive regional etikprövningsnämnd. Innan de lämnar förslag ska de
samråda med andra regioner i de län som ingår i respektive nämnds
upptagningsområde enligt bilaga 1 till förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor.
Nämnd

Region

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Region Västra Götalands län

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Region Östergötlands län

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

Region Skåne län

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Region Stockholms län

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Region Västerbottens län

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

Region Uppsala län

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2008:352.
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1.231 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1132) med instruktion för Statens
institutionsstyrelse
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2007:1132) med
instruktion för Statens institutionsstyrelse ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Myndigheten får utföra uppMyndigheten får utföra uppdrag åt kommuner och landsting drag åt kommuner och regioner i
i samband med avgiftning av samband med avgiftning av missmissbrukare, utslussning, efter- brukare, utslussning, eftervård
vård eller andra insatser som eller andra insatser som anknyter
anknyter till verksamheten vid till verksamheten vid sådana hem
sådana hem som anges i 1 §.
som anges i 1 §.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.232 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1233) med instruktion för Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering
Härigenom föreskrivs att 1 a och 4 §§ förordningen (2007:1233)
med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering523 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 a §524
Myndigheten ska sammanMyndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett ställa utvärderingarna på ett
enkelt och lättfattligt sätt och enkelt och lättfattligt sätt och
sprida dem så att huvudmän sprida dem så att huvudmän
(landsting och kommuner), vård- (regioner och kommuner), vårdgivare och andra berörda kan givare och andra berörda kan
tillägna sig kunskapen. Myndig- tillägna sig kunskapen. Myndigheten ska kontinuerligt utveckla heten ska kontinuerligt utveckla
sitt arbete med att sprida utvär- sitt arbete med att sprida utvärderingarna så att dessa tillämpas deringarna så att dessa tillämpas
i praktiken och leder till önskade i praktiken och leder till önskade
förändringar inom hälso- och förändringar inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten.
sjukvården och socialtjänsten.
Myndigheten ska systematiskt identifiera och aktivt informera
om sådana metoder i hälso- och sjukvården och socialtjänsten vars
effekter det saknas tillräcklig kunskap om.
4 §525
Inom myndigheten finns ett
Inom myndigheten finns ett
särskilt beslutsorgan som be- särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för medicinsk nämns Nämnden för medicinsk
och social utvärdering.
och social utvärdering.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:167.
Senaste lydelse 2015:285.
525
Senaste lydelse 2015:285.
523
524

627

Författningsförslag

SOU 2018:10

Nämnden har till uppgift att
Nämnden har till uppgift att
fastställa slutsatser i de utvärde- fastställa slutsatser i de utvärderingar som myndigheten genom- ringar som myndigheten genomför enligt 1 §. Nämnden ska bidra för enligt 1 §. Nämnden ska bidra
till utvärderingarnas tillämpbarhet till utvärderingarnas tillämpbarhet
för huvudmän (landsting och för huvudmän (regioner och
kommuner), vårdgivare och andra kommuner), vårdgivare och andra
berörda.
berörda.
Nämnden består av myndighetens chef och högst 15 andra ledamöter.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.233 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning
vid regelgivning
Härigenom föreskrivs att 4 och 8 §§ förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska
myndigheten så tidigt som möjligt
1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga
och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda
fallet och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning, och
2. ge statliga myndigheter,
2. ge statliga myndigheter,
kommuner, landsting, organisa- kommuner, regioner, organisationer, näringslivet och andra som tioner, näringslivet och andra som
kostnadsmässigt eller på något kostnadsmässigt eller på något
annat betydande sätt berörs till- annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om fälle att yttra sig i frågan och om
konsekvensutredningen.
konsekvensutredningen.
Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller
risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas,
får det som sägs i första stycket vidtas efter beslutet.
8 §526
Kan föreskrifter få effekter för
Kan föreskrifter få effekter
kommuner eller landsting, ska för kommuner eller regioner, ska
konsekvensutredningen, utöver konsekvensutredningen, utöver
vad som följer av 6 §, innehålla vad som följer av 6 §, innehålla
en redogörelse för de övervägan- en redogörelse för de överväganden som myndigheten gjort en- den som myndigheten gjort enligt 14 kap. 3 § regeringsformen. ligt 14 kap. 3 § regeringsformen.
Om föreskrifterna innebär
Om föreskrifterna innebär
förändringar av kommunala be- förändringar av kommunala be526

Senaste lydelse 2014:571.
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fogenheter eller skyldigheter,
respektive grunderna för kommunernas eller landstingens organisation eller verksamhetsformer,
ska en beräkning göras av de
kostnader och intäkter som följer
av förändringarna.
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fogenheter eller skyldigheter,
respektive grunderna för kommunernas eller regionernas organisation eller verksamhetsformer,
ska en beräkning göras av de
kostnader och intäkter som följer
av förändringarna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.234 Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2008:81)
om stöd till anläggning av kanalisation
Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ förordningen (2008:81) om
stöd till anläggning av kanalisation527 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §528
I län med ett landsting som
I län med en region som avses
avses i lagen (2010:630) om re- i lagen (2010:630) om regionalt
gionalt utvecklingsansvar i vissa utvecklingsansvar i vissa län ska
län ska det som sägs i 2, 8, 9, 12, det som sägs i 2, 8, 9, 12, 14–16
14–16 och 18 §§ om länsstyrel- och 18 §§ om länsstyrelsen
sen i stället gälla det berörda i stället gälla den berörda regionlandstinget. I Kalmar län ska det en. I Kalmar län ska det som sägs
som sägs i 2, 8, 9, 12, 14–16 och i 2, 8, 9, 12, 14–16 och 18 §§ om
18 §§ om länsstyrelsen i stället länsstyrelsen i stället gälla samgälla samverkansorganet.
verkansorganet.
7 §529
Länsstyrelsen i Örebro län ska
Länsstyrelsen i Örebro län
ansvara för fördelningen av stöd- ska ansvara för fördelningen av
beloppet mellan länen. För bered- stödbeloppet mellan länen. För
ning av sådana ärenden ska Läns- beredning av sådana ärenden ska
styrelsen i Örebro län biträdas Länsstyrelsen i Örebro län biträav en arbetsgrupp som består av das av en arbetsgrupp som består
företrädare från tre länsstyrelser, av företrädare från tre länsstyrellandsting som avses i lagen ser, regioner som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller sam- lingsansvar i vissa län eller samverkansorgan. Regeringen för- verkansorgan. Regeringen förordnar dessa företrädare.
ordnar dessa företrädare.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:389.
Senaste lydelse 2010:1761.
529
Senaste lydelse 2010:1761.
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1.235 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2008:347) om hälso- och sjukvård
åt asylsökande m.fl.
Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ förordningen (2008:347)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och sjukvård åt
asylsökande m.fl.
Med landsting avses i denna
Med region avses i denna förförordning även kommun som ordning även kommun som inte
inte ingår i ett landsting.
ingår i en region.
2 §530
Migrationsverket ska till berört
Migrationsverket ska till berörd
landsting lämna uppgifter om ut- region lämna uppgifter om utlänlänningar som omfattas av lagen ningar som omfattas av lagen
(2008:344) om hälso- och sjuk- (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och vård åt asylsökande m.fl. och
som har etablerat boende inom som har etablerat boende inom
landstinget eller som i annat fall regionen eller som i annat fall
vistas inom regionen.
vistas inom landstinget.
Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum,
adress, språk, hemland, ärendenummer hos Migrationsverket och, i
förekommande fall, telefonnummer och e-postadress samt familjemedlemmar.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.236 Förslag till
förordning om ändring i patientdataförordningen
(2008:360)
Härigenom föreskrivs att 5 § patientdataförordningen (2008:360)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §531
Datainspektionen får meddela
Datainspektionen får meddela
föreskrifter
om sådan kryptering
föreskrifter om sådan kryptering
som landstingen ska använda för som regionerna ska använda för
att skydda patienternas identitet att skydda patienternas identitet
vid sambearbetning av uppgifter vid sambearbetning av uppgifter
enligt 4 kap. 6 § tredje stycket enligt 4 kap. 6 § tredje stycket
patientdatalagen (2008:355).
patientdatalagen (2008:355).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.237 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
Härigenom föreskrivs att 2, 11 a och 27 §§ förordningen
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Myndigheten ska i samverkan
Myndigheten ska i samverkan
med myndigheter, kommuner, med myndigheter, kommuner,
landsting, organisationer och regioner, organisationer och
företag identifiera och analysera företag identifiera och analysera
sådana sårbarheter, hot och risker sådana sårbarheter, hot och risker
i samhället som kan anses vara i samhället som kan anses vara
särskilt allvarliga. Myndigheten särskilt allvarliga. Myndigheten
ska vidare tillsammans med de ska vidare tillsammans med de
ansvariga myndigheterna genom- ansvariga myndigheterna genomföra en övergripande planering föra en övergripande planering
av åtgärder som bör vidtas. Myn- av åtgärder som bör vidtas. Myndigheten ska värdera, samman- digheten ska värdera, sammanställa och rapportera resultatet ställa och rapportera resultatet
av arbetet till regeringen.
av arbetet till regeringen.
11 a §532
Myndigheten ska stödja och
Myndigheten ska stödja och
samordna arbetet med samhällets samordna arbetet med samhällets
informationssäkerhet samt analy- informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsut- sera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. I detta vecklingen inom området. I detta
ingår att lämna råd och stöd i ingår att lämna råd och stöd i
fråga om förebyggande arbete till fråga om förebyggande arbete till
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andra statliga myndigheter, kom- andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt före- muner och regioner samt företag
tag och organisationer.
och organisationer.
Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med
en sammanställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Inför
sammanställning av rapporten ska myndigheten inhämta upplysningar
från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten om de incidenter som
rapporterats in till de myndigheterna enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).
Myndigheten ska även rapportera till regeringen om förhållanden på informationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av
åtgärder på olika nivåer och områden i samhället.
27 §
Myndigheten får åta sig att
Myndigheten får åta sig att
mot avgift utveckla och förvalta mot avgift utveckla och förvalta
tekniskt stöd åt andra myndig- tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och heter samt åt kommuner och
landsting. Myndigheten beslutar regioner. Myndigheten beslutar
om avgifternas storlek.
om avgifternas storlek.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.238 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2008:1421) med instruktion för
Kungl. biblioteket
Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2008:1421) med
instruktion för Kungl. biblioteket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §533
Myndigheten ska ha en nationell överblick över det allmänna
biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt ansvara för
1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
2. de nationella bibliotekssystemen LIBRIS, och
3. den uppföljning som myn3. den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans digheten ska göra tillsammans
med de regionala biblioteksverk- med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna av samheterna och kommunerna av
hur de biblioteksplaner som kom- hur de biblioteksplaner som kommuner och landsting antar i en- muner och regioner antar i enlighet
med
bibliotekslagen lighet
med
bibliotekslagen
(2013:801) har utformats och hur (2013:801) har utformats och hur
de används.
de används.
Myndigheten ska också verka för utveckling och samordning av
digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.239 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:130) om yrkeshögskolan
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 5 §, 5 kap. 2 §, 7 kap. 1 och 2 §§
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
5§
Om en kommun eller ett
Om en kommun eller en
landsting är ansvarig utbildnings- region är ansvarig utbildningsanordnare, ska den nämnd som anordnare, ska den nämnd som
fullmäktige utser ge en lednings- fullmäktige utser ge en ledningsgrupp i uppdrag att under nämn- grupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges den sköta de uppgifter som anges
i 2 §. Nämnden får helt eller i 2 §. Nämnden får helt eller
delvis återkalla uppdraget, om delvis återkalla uppdraget, om
det finns särskilda skäl för det.
det finns särskilda skäl för det.
5 kap.
2 §534
För utbildningar inom yrkesFör utbildningar inom yrkeshögskolan får statsbidrag lämnas högskolan får statsbidrag lämnas
till kommuner, landsting eller till kommuner, regioner eller enenskilda fysiska eller juridiska skilda fysiska eller juridiska perpersoner och särskilda medel får soner och särskilda medel får
lämnas till universitet eller hög- lämnas till universitet eller högskolor som har staten som skolor som har staten som
huvudman och som omfattas av huvudman och som omfattas av
högskolelagen (1992:1434).
högskolelagen (1992:1434).
Statsbidrag respektive särskilda medel får även lämnas till dem
som anges i första stycket för kostnader för
1. undervisning i svenska med yrkesinriktning i utbildningarna, och
2. särskilt pedagogiskt stöd till studerande med funktionsnedsättning i utbildningarna.
534
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7 kap.
1 §535
En studerande på en utbildEn studerande på en utbildning inom yrkeshögskolan, som ning inom yrkeshögskolan, som
anordnas av staten, en kommun anordnas av staten, en kommun
eller ett landsting, får avskiljas eller en region, får avskiljas från
från utbildningen under de villkor utbildningen under de villkor
som anges i 19 § lagen (2009:128) som anges i 19 § lagen (2009:128)
om yrkeshögskolan.
om yrkeshögskolan.
Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd
enligt 8–20 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning och 8 § förordningen (2007:990) med
instruktion för Högskolans avskiljandenämnd.
Nämnden tar upp frågor om avskiljande endast efter skriftlig
anmälan från ledningsgruppen för utbildningen. Den ansvariga utbildningsanordnaren är den studerandes motpart hos Högskolans
avskiljandenämnd eller hos domstolen, om ett beslut av nämnden i
fråga om avskiljande överklagas.
2§
Ett beslut om avskiljande ska alltid innebära att den studerande
tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.
Beslutet om avskiljande ska
Beslutet om avskiljande ska
också innebära att den studeran- också innebära att den studerande tills vidare inte får antas till de tills vidare inte får antas till
eller fortsätta annan utbildning eller fortsätta annan utbildning
av samma slag som anordnas av av samma slag som anordnas av
staten, en kommun eller ett lands- staten, en kommun eller en region,
ting, om inte Högskolans av- om inte Högskolans avskiljandeskiljandenämnd beslutar något nämnd beslutar något annat.
annat.
Ett beslut om avskiljande
Ett beslut om avskiljande
innebär vidare att den studeran- innebär vidare att den studerande tills vidare inte får antas till de tills vidare inte får antas till
eller fortsätta någon annan ut- eller fortsätta någon annan utbildning inom yrkeshögskolan bildning inom yrkeshögskolan
som anordnas av staten, en kom- som anordnas av staten, en kom535
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mun eller ett landsting, om det mun eller en region, om det
anges i beslutet.
anges i beslutet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.240 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan
som uppdragsutbildning
Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
Om
uppdragsgivaren
är
Om
uppdragsgivaren
är
svenska staten, en svensk kom- svenska staten, en svensk kommun, ett svenskt landsting eller en mun, en svensk region eller en
motsvarande offentlig uppdrags- motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom givare från ett annat land inom
Europeiska ekonomiska sam- Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska upp- arbetsområdet (EES), ska uppdraget avse
draget avse
1. personalutbildning,
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,
3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller
4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.
När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i stället
att uppdraget ska avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för de studerandes arbete åt uppdragsgivaren.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.241 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:236) om en nationell plan för
transportinfrastruktur
Härigenom föreskrivs att 8 och 11 §§ förordningen (2009:236) om
en nationell plan för transportinfrastruktur ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §536
Synpunkter och yttranden enligt 6 och 7 §§ ska inhämtas från
1. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, och
2. ett landsting som avses i
2. en region som avses i lagen
lagen (2010:630) om regionalt ut- (2010:630) om regionalt utveckvecklingsansvar i vissa län.
lingsansvar i vissa län.
11 §537
Trafikverket ska se till att en kopia av den fastställda planen
sänds till
1. berörda statliga myndigheter,
2. länsstyrelserna,
3. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan
i länen,
4. landsting som avses i lagen
4. regioner som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
lingsansvar i vissa län,
5. Försvarsmakten, och
6. kommunerna.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2010:1755.
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1.242 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor
Härigenom föreskrivs att 4 och 7 §§ förordningen (2009:315)
om samtjänst vid medborgarkontor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Statliga myndigheter, en komStatliga myndigheter, en kommun eller ett landsting som har mun eller en region som har
träffat ett samtjänstavtal ska, så träffat ett samtjänstavtal ska, så
snart avtalet har träffats eller änd- snart avtalet har träffats eller ändrats, ge in en kopia av avtalet till rats, ge in en kopia av avtalet till
Kammarkollegiet.
Kammarkollegiet.
7§
Kammarkollegiet ska bistå
Kammarkollegiet ska bistå
statliga myndigheter, kommuner statliga myndigheter, kommuner
och landsting med råd och väg- och regioner med råd och vägledning om hur samtjänstavtal ledning om hur samtjänstavtal
och verksamhet som bedrivs en- och verksamhet som bedrivs enligt lagen (2004:543) om sam- ligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor kan tjänst vid medborgarkontor kan
utformas och bedrivas.
utformas och bedrivas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

642

SOU 2018:10

Författningsförslag

1.243 Förslag till
förordning om ändring i offentlighetsoch sekretessförordningen (2009:641)
Härigenom föreskrivs att 2 § och bilagan till offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
2 §538
Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Myndighet

Handlingar som innehåller
sekretessreglerade uppgifter
och som inte behöver registreras

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kustbevakningen

– anmälningar från sjöfarten om
fartygs ankomst till svenska orter

Landstingskommunala
myndigheter och kommunala
myndigheter i kommuner som
inte ingår i ett landsting

– bevis om högkostnadsskydd för
patientavgifter i öppen hälso- och
sjukvård

Läkemedelsverket
– statistiskt primärmaterial
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Föreslagen lydelse
2 §539
Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Myndighet

Handlingar som innehåller
sekretessreglerade uppgifter
och som inte behöver registreras

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kustbevakningen

– anmälningar från sjöfarten om
fartygs ankomst till svenska orter

Regioners myndigheter och
kommunala myndigheter i
kommuner som inte ingår
i en region

– bevis om högkostnadsskydd för
patientavgifter i öppen hälso- och
sjukvård

Läkemedelsverket
– statistiskt primärmaterial
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Nuvarande lydelse
Bilaga540
Verksamheten består i

Särskilda begränsningar
i sekretessen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap i
frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Bilaga541
Verksamheten består i

Särskilda begränsningar
i sekretessen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap i
frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.244 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska
personer som tillhandahåller meningsfull
sysselsättning till personer med psykisk
funktionsnedsättning
Härigenom föreskrivs att 1 och 4 §§ förordningen (2009:955) om
statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §542
I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till juridiska
personer som i sin verksamhet tillhandahåller sådan meningsfull
sysselsättning som avses i 5 kap. 7 § andra stycket socialtjänstlagen
(2001:453) till personer som på grund av en psykisk funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte
står till arbetsmarknadens förfogande.
Målen med statsbidraget är att
Målen med statsbidraget är att
förstärka och komplettera kom- förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insats- munernas och regionernas insatser för att ge personer med en er för att ge personer med en
psykisk funktionsnedsättning
psykisk funktionsnedsättning
1. ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning,
2. ökad valfrihet genom att urvalet av sysselsättningsplatser lokalt
utökas och breddas,
3. en sysselsättning som är särskilt anpassad till den enskildes
förutsättningar och som stärker hans eller hennes möjligheter att
leva ett självständigt liv, och
4. bättre möjligheter att återgå till den reguljära arbetsmarknaden.
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4§
Bidrag får inte lämnas till
Bidrag får inte lämnas till
juridiska personer vars verksam- juridiska personer vars verksamhet står under kontroll av en het står under kontroll av en
kommun, ett landsting eller en kommun, en region eller en statstatlig myndighet.
lig myndighet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.245 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
Härigenom föreskrivs att 16 a § förordningen (2009:975) med
instruktion för Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 a §543
Kommittén för klinisk beKommittén för klinisk behandlingsforskning ska bestå av handlingsforskning ska bestå av
en ordförande och tolv andra en ordförande och tolv andra
ledamöter. Regeringen ska utse ledamöter. Regeringen ska utse
ordföranden och sex andra leda- ordföranden och sex andra ledamöter, varav tre ledamöter ska möter, varav tre ledamöter ska
utses efter förslag från Veten- utses efter förslag från Vetenskapsrådet. Innan Vetenskaps- skapsrådet. Innan Vetenskapsrådet lämnar sina förslag ska rådet lämnar sina förslag ska
rådet samråda med Verket för rådet samråda med Verket för
innovationssystem. Landstingen innovationssystem. Regionerna
ska utse sex ledamöter.
ska utse sex ledamöter.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.246 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1174) med instruktion för
Försäkringskassan
Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2009:1174) med
instruktion för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §544
Försäkringskassan ska samverka med
1. berörda myndigheter, kom1. berörda myndigheter, kommuner och landsting samt andra muner och regioner samt andra
berörda parter för att bedriva en berörda parter för att bedriva en
effektiv och rättssäker verksam- effektiv och rättssäker verksamhet och därvid särskilt verka för het och därvid särskilt verka för
att felaktiga utbetalningar inte att felaktiga utbetalningar inte
görs,
görs,
2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och andra berörda
parter i frågor om det statliga tandvårdsstödet,
3. Arbetsförmedlingen,
3. Arbetsförmedlingen,
Arbetsmiljöverket och Social- Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en styrelsen i syfte att uppnå en
effektiv användning av tillgäng- effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliterings- liga resurser inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan ska området. Försäkringskassan ska
i samma syfte träffa överens- i samma syfte träffa överenskommelse med kommun, lands- kommelse med kommun, region
ting eller Arbetsförmedlingen eller Arbetsförmedlingen samt
samt bedriva finansiell samord- bedriva finansiell samordning enning enligt lagen (2003:1210) om ligt lagen (2003:1210) om finanfinansiell samordning av rehabi- siell samordning av rehabiliteliteringsinsatser.
ringsinsatser.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
544

Senaste lydelse 2016:11.
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1.247 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1299) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2009:1299) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk
dels att 1, 6 och 10–12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 5 § ska lyda ”Statsbidrag till kommuner och regioner”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser
till
lagen bestämmelser
till
lagen
(2009:724) om nationella mino- (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt riteter och minoritetsspråk samt
om statsbidrag till kommuner om statsbidrag till kommuner
och landsting för merkostnader och regioner för merkostnader
och åtgärder med anledning av och åtgärder med anledning av
lagen.
lagen.
6 §545
Statsbidrag enligt denna förStatsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av till- ordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till landstingen i gång på medel, till regionerna i
Dalarnas län, Gävleborgs län, Dalarnas län, Gävleborgs län,
Jämtlands län, Jönköpings län, Jämtlands län, Jönköpings län,
Norrbottens län, Skåne län, Norrbottens län, Skåne län,
Stockholms län, Södermanlands Stockholms län, Södermanlands
län, Uppsala län, Västerbottens län, Uppsala län, Västerbottens
län, Västernorrlands län, Väst- län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands manlands län, Västra Götalands
län, Örebro län och Öster- län, Örebro län och Östergötlands län.
götlands län.
545

Senaste lydelse 2017:1292.
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8§
Statsbidrag till kommunerna
Statsbidrag till kommunerna
och landstingen lämnas årligen. och regionerna lämnas årligen.
Statsbidraget är avsett att använ- Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som das till de merkostnader som
uppkommer i kommunen och uppkommer i kommunen och
landstinget med anledning av de regionen med anledning av de
rättigheter som enskilda har en- rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om natio- ligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets- nella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att språk, och till åtgärder för att
stödja användningen av finska, stödja användningen av finska,
meänkieli och samiska.
meänkieli och samiska.
Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna
kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för
användningen av finska, meänkieli respektive samiska.
10 §546
Statsbidraget till ett landsting
Statsbidraget till en region är
är 250 000 kronor.
250 000 kronor.
10 a §547
Statsbidraget enligt 9 eller 10 §
Statsbidraget enligt 9 eller 10 §
får sättas ned om kommunen får sättas ned om kommunen
eller landstinget inte har för- eller regionen inte har förbrukat
brukat hela bidragsbeloppet för hela bidragsbeloppet för närmast
närmast föregående bidragsår.
föregående bidragsår.
Nedsättning enligt första
Nedsättning enligt första
stycket ska göras med ett belopp stycket ska göras med ett belopp
som motsvarar högst det belopp som motsvarar högst det belopp
som inte har förbrukats. Bidraget som inte har förbrukats. Bidraget
får dock inte sättas ned om kom- får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att munen eller regionen visar att
medlen, helt eller delvis, ska an- medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda mer- vändas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att kostnader eller åtgärder för att
546
547

Senaste lydelse 2010:196.
Senaste lydelse 2014:1543.
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stödja användningen av finska,
meänkieli och samiska som inte
kommer att täckas av närmast
följande års statsbidrag.

11 §548
Sametinget ska pröva frågor
Sametinget ska pröva frågor
om statsbidrag till de kommuner om statsbidrag till de kommuner
som ingår i förvaltningsområdet som ingår i förvaltningsområdet
för samiska och till landstingen i för samiska och till regionerna i
Dalarnas län, Jämtlands län, Dalarnas län, Jämtlands län,
Norrbottens län, Västerbottens Norrbottens län, Västerbottens
län och Västernorrlands län. län och Västernorrlands län.
Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län
ska pröva frågor om statsbidrag ska pröva frågor om statsbidrag
till övriga kommuner och lands- till övriga kommuner och regionting. Bidragen ska betalas ut er. Bidragen ska betalas ut senast
senast den 1 april varje bidragsår. den 1 april varje bidragsår.
12 §
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting som tagit emot bidrag enligt som tagit emot bidrag enligt
denna förordning är skyldig att denna förordning är skyldig att
lämna en ekonomisk redovisning lämna en ekonomisk redovisning
av de utbetalda medlen och en av de utbetalda medlen och en
redovisning av vad medlen har redovisning av vad medlen har
använts till. Kommunerna ska använts till. Kommunerna ska
också redovisa hur kartläggning- också redovisa hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har en enligt 8 § andra stycket har
genomförts. Redovisningen ska genomförts. Redovisningen ska
lämnas till den myndighet som lämnas till den myndighet som
har betalat ut bidraget.
har betalat ut bidraget.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

548
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1.248 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1395) med instruktion för Sametinget
Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2009:1395) med
instruktion för Sametinget ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 §
sametingslagen (1992:1433).
Sametingets styrelse ska pröva om myndighetens verksamhet
bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen beslutar om
1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt säkerställer att det vid myndigheten finns en intern styrning
och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,
2. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder
med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), samt
3. sådana föreskrifter som rik3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner tar sig till enskilda, kommuner
eller landsting.
eller regioner.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.249 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §549
En viltförvaltningsdelegation består, utöver ordföranden, av
1. fem ledamöter som är poli1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses tiska företrädare och som utses
efter förslag av landstinget,
efter förslag av regionen,
2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av Polismyndigheten,
3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
4. två ledamöter som representerar naturvårdsintresset,
5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
6. en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism,
8. en ledamot som representerar skogsnäringen, och
9. en ledamot som representerar natur- och ekoturismföretagen.
Ledamöterna i första stycket 3–9 ska utses efter förslag av den
eller de berörda intresseorganisationerna i länet.
I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska företrädarna enligt första stycket 1 utses efter samråd med Sametinget.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

549

Senaste lydelse 2017:166.
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1.250 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2009:1533) om statligt stöd till
energieffektivisering i kommuner och landsting
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2009:1533)
om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting
samt 1–4, 6, 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om statligt stöd
till energieffektivisering i
kommuner och landsting

Förordning om statligt stöd
till energieffektivisering i
kommuner och regioner

1§
Syftet med denna förordning
Syftet med denna förordning
är att bidra till att kommuner är att bidra till att kommuner
och landsting föregår som goda och regioner föregår som goda
exempel för en effektiv använd- exempel för en effektiv användning av energi i enlighet med ning av energi i enlighet med
Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/32/EG av den direktiv 2006/32/EG av den
5 april 2006 om effektiv slut- 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om användning av energi och om
energitjänster och om upphävan- energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG. de av rådets direktiv 93/76/EEG.
Förordningens syfte är också att Förordningens syfte är också att
bidra till att de av riksdagen an- bidra till att de av riksdagen antagna målen för energieffektivi- tagna målen för energieffektivisering ska uppnås.
sering ska uppnås.
2§
Om det finns medel, får statOm det finns medel, får statligt stöd lämnas till kommuner ligt stöd lämnas till kommuner
och landsting enligt denna för- och regioner enligt denna förordning. Stödet får avse kostna- ordning. Stödet får avse kostnader för kommunens eller lands- der för kommunens eller regiontingets strategiska arbete med ens strategiska arbete med
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energieffektivisering ur ett sy- energieffektivisering ur ett systemperspektiv i den egna verk- stemperspektiv i den egna verksamheten.
samheten.
Stödet får inte användas vid upprättandet av energideklarationer
enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.
3§
Kommunen eller landstinget
Kommunen eller regionen ska
ska förbinda sig att
förbinda sig att
1. fastställa en strategi för energieffektivisering,
2. aktivt arbeta för att genomföra strategin, och
3. genomföra minst två av de åtgärder som framgår av förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter.
4§
Strategin enligt 3 § ska inneStrategin enligt 3 § ska innehålla mål för den energieffekti- hålla mål för den energieffektivisering kommunen eller lands- visering kommunen eller regionen
tinget avser att uppnå till och med avser att uppnå till och med år
år 2014 och år 2020. Strategin 2014 och år 2020. Strategin ska
ska även innehålla en handlings- även innehålla en handlingsplan
plan för arbetet med energi- för arbetet med energieffektivieffektivisering.
sering.
6§
Det årliga stödbeloppet för
Det årliga stödbeloppet för
landsting beräknas utifrån antalet regioner beräknas utifrån antalet
invånare i länet den 31 december invånare i länet den 31 december
året före det år som utbetalning- året före det år som utbetalningen avser. Om ansökan om stöd en avser. Om ansökan om stöd
kommer in efter den 30 juni, be- kommer in efter den 30 juni, betalas dock endast halva det belopp talas dock endast halva det belopp
ut som framgår av andra stycket.
ut som framgår av andra stycket.
Om länet har
1. mindre än 200 000 invånare uppgår beloppet till 315 000 kronor,
2. 200 000–299 999 invånare uppgår beloppet till 345 000 kronor,
3. 300 000–499 999 invånare uppgår beloppet till 385 000 kronor,
4. 500 000 eller fler invånare uppgår beloppet till 435 000 kronor.
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12 §
Kommuner och landsting som
Kommuner och regioner som
har beviljats stöd ska varje år har beviljats stöd ska varje år
rapportera till myndigheten om rapportera till myndigheten om
energieffektiviseringsarbetet för energieffektiviseringsarbetet för
föregående år.
föregående år.
Rapporten för första året ska
Rapporten för första året ska
innehålla en redovisning av hur innehålla en redovisning av hur
stödet har använts och en redo- stödet har använts och en redovisning av vilka av de åtgärder visning av vilka av de åtgärder
som anges i förordningen om som anges i förordningen om
energieffektiva åtgärder för myn- energieffektiva åtgärder för myndigheter, som kommunen eller digheter, som kommunen eller
landstinget avser att genomföra. regionen avser att genomföra.
Rapporterna för övriga år ska innehålla en redovisning av hur
stödet har använts, vilka åtgärder enligt handlingsplanen och enligt
förordningen om energieffektiva åtgärder för myndigheter som har
genomförts och effekterna av de genomförda åtgärderna.
13 §
Statens energimyndighet ska
Statens energimyndighet ska
bistå de kommuner och landsting bistå de kommuner och regioner
som beviljats stöd enligt denna som beviljats stöd enligt denna
förordning med information och förordning med information och
råd om energieffektivisering.
råd om energieffektivisering.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

658

SOU 2018:10

Författningsförslag

1.251 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar
Härigenom föreskrivs att 1, 4, 33, 36 och 38 §§ samt rubriken
närmast före 33 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning
för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statlig ersätt- bestämmelser om statlig ersättning till kommuner, landsting och ning till kommuner, regioner och
kommunalförbund för mottagan- kommunalförbund för mottagande av och insatser för vissa ut- de av och insatser för vissa utlänningar.
länningar.
4§
Landsting har rätt till ersättRegioner har rätt till ersättning enligt 33–35 §§ för vissa ning enligt 33–35 §§ för vissa
hälso- och sjukvårdskostnader för hälso- och sjukvårdskostnader för
skyddsbehövande och vissa andra skyddsbehövande och vissa andra
utlänningar.
utlänningar.
Ersättning till landsting
för hälso- och sjukvård

Ersättning till regioner
för hälso- och sjukvård

33 §550
Ett landsting har rätt till ersättEn region har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och ning för kostnader för hälso- och
sjukvård av en utlänning som på sjukvård av en utlänning som på
grund av en sjukdom eller ett grund av en sjukdom eller ett
funktionshinder som utlänningen funktionshinder som utlänningen
hade när han eller hon först togs hade när han eller hon först togs
emot i en kommun eller som emot i en kommun eller som
550

Senaste lydelse 2010:1441.
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annars har ett direkt samband
med utlänningens situation som
skyddsbehövande måste beredas
varaktig vård som ordinerats av
läkare. Ersättning lämnas endast
om vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år och landstingets sammanlagda vårdkostnad
för utlänningen uppgått till lägst
60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens
storlek bestäms enligt Riksavtalet
för utomlänsvård om inte annat
avtalats.
När ersättning lämnas enligt
lämnas för kostnader för tolk.
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annars har ett direkt samband
med utlänningens situation som
skyddsbehövande måste beredas
varaktig vård som ordinerats av
läkare. Ersättning lämnas endast
om vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år och regionens sammanlagda vårdkostnad
för utlänningen uppgått till lägst
60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens
storlek bestäms enligt Riksavtalet
för utomlänsvård om inte annat
avtalats.
första stycket får ersättning även

36 §551
Utöver ersättning enligt 33
Utöver ersättning enligt 33
och 34 §§ får Migrationsverket, i och 34 §§ får Migrationsverket, i
mån av tillgång på medel, lämna mån av tillgång på medel, lämna
ersättning till landsting för bety- ersättning till regioner för betydande extraordinära kostnader dande extraordinära kostnader
för vårdinsatser för utlänningar för vårdinsatser för utlänningar
som omfattas av 5–5 b §§. Sådan som omfattas av 5–5 b §§. Sådan
ersättning betalas ut efter an- ersättning betalas ut efter ansökan.
sökan.
38 §
Kommuner och landsting är
Kommuner och regioner är
skyldiga att lämna Migrations- skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs verket de uppgifter som krävs
för att verket ska kunna bedöma för att verket ska kunna bedöma
deras rätt till ersättning enligt deras rätt till ersättning enligt
denna förordning.
denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
551

Senaste lydelse 2017:487.
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1.252 Förslag till
förordning om ändring i
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
12 §552
Socialstyrelsen får meddela
Socialstyrelsen får meddela
föreskrifter om att landsting i föreskrifter om att regioner i vissa
vissa fall får förordna icke legiti- fall får förordna icke legitimerad
merad personal att utöva yrke personal att utöva yrke inom
inom hälso- och sjukvården, dock hälso- och sjukvården, dock inte
i fall som avses i 11 §.
inte i fall som avses i 11 §.
Socialstyrelsen prövar frågor om särskilt förordnande för personal som har begått brott som avses i 16 c § förordningen (1999:1134)
om belastningsregister.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

552

Senaste lydelse 2013:246.
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1.253 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Totalförsvarets rekryteringsTotalförsvarets rekryteringsmyndighet får inom sakområdet myndighet får inom sakområdet
åta sig att utföra uppdrag åt andra åta sig att utföra uppdrag åt andra
myndigheter samt åt kommuner, myndigheter samt åt kommuner,
landsting och enskilda.
regioner och enskilda.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.254 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet
Härigenom föreskrivs att 2, 3, 5–9, 10, 12–14 och 16 §§ samt
rubriken närmast före 6 § förordningen (2010:2012) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Statens kulturråd beslutar om
Statens kulturråd beslutar om
det statsbidrag som får fördelas det statsbidrag som får fördelas
till ett landsting.
till en region.
3§
Vad som sägs om ett landsVad som sägs om en region i
ting i denna förordning gäller, denna förordning gäller, med
med undantag för vad som sägs i undantag för vad som sägs i 7 §
7 § om samverkan mellan länets om samverkan mellan länets
kommuner, också för Gotlands kommuner, också för Gotlands
kommun.
kommun.
5§
Med regional kulturplan avses
Med regional kulturplan avses
en beskrivning av de prioritering- en beskrivning av de prioriteringar som landstinget vill göra i fråga ar som regionen vill göra i fråga
om regional kulturverksamhet om regional kulturverksamhet
som avses få statligt stöd, priori- som avses få statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till de teringarnas förhållande till de
nationella kulturpolitiska målen nationella kulturpolitiska målen
samt uppgifter om planerad stat- samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finan- lig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna.
siering av verksamheterna.
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Villkor för regionernas
fördelning av statsbidraget

6§
Ett landsting får fördela vissa
En region får fördela vissa
statsbidrag till regional kultur- statsbidrag till regional kulturverksamhet om en regional kul- verksamhet om en regional kulturplan har upprättats av lands- turplan har upprättats av regiontinget och kulturplanen överens- en och kulturplanen överensstämmer med denna förordning stämmer med denna förordning
och de föreskrifter som meddelas och de föreskrifter som meddelas
med stöd av denna förordning.
med stöd av denna förordning.
7§
Landstinget ansvarar för att
Regionen ansvarar för att den
den regionala kulturplanen ut- regionala kulturplanen utarbetas
arbetas i samverkan med länets i samverkan med länets kommukommuner och efter samråd med ner och efter samråd med länets
länets professionella kulturliv och professionella kulturliv och det
det civila samhället. Med kultur- civila samhället. Med kulturplanplanen som grund beslutar Sta- en som grund beslutar Statens
tens kulturråd om det statsbidrag kulturråd om det statsbidrag som
som landstinget ska fördela.
regionen ska fördela.
8 §553
Med utgångspunkt i det ändaMed utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska lands- mål som anges i 4 § ska regionen
tinget ansvara för att bidragsgiv- ansvara för att bidragsgivningen
ningen enligt denna förordning enligt denna förordning främjar
främjar en god tillgång för länets en god tillgång för länets invånare
invånare till
till
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
553
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6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslöjd.
Landstinget får även lämna
Regionen får även lämna
statsbidrag till sådana verksam- statsbidrag till sådana verksamheter som avses i första stycket heter som avses i första stycket
och som bedrivs i form av läns- och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om överskridande samarbeten om
dessa uppfyller de krav på an- dessa uppfyller de krav på anknytning till landstingets område knytning till regionens område
eller dess medlemmar som avses eller dess medlemmar som avses
i 2 kap. 1 § kommunallagen i 2 kap. 1 § kommunallagen
(2017:725). Landstinget får även (2017:725). Regionen får även
lämna statsbidrag till överskri- lämna statsbidrag till överskridande samarbeten mellan olika dande samarbeten mellan olika
konstområden.
konstområden.
9§
Landstinget får endast lämna
Regionen får endast lämna
statsbidrag till sådan verksamhet statsbidrag till sådan verksamhet
som också får bidrag från lands- som också får bidrag från region,
ting, kommun eller annan huvud- kommun eller annan huvudman.
man.
10 §
Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse.
Tidsbegränsade utvecklingsTidsbegränsade utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan bidrag får endast lämnas till sådan
verksamhet som också får bidrag verksamhet som också får bidrag
från landsting, kommun eller från region, kommun eller annan
annan huvudman.
huvudman.
12 §
Landsting som fördelar statsRegioner som fördelar statsbidrag enligt denna förordning bidrag enligt denna förordning
ska årligen följa upp och redo- ska årligen följa upp och redovisa till Statens kulturråd hur de visa till Statens kulturråd hur de
statliga medlen har använts och statliga medlen har använts och
vilka effekter som uppnåtts.
vilka effekter som uppnåtts.

665

Författningsförslag

SOU 2018:10

13 §
Ett landsting som fördelar
En region som fördelar statsstatsbidrag enligt denna förord- bidrag enligt denna förordning
ning är återbetalningsskyldigt om är återbetalningsskyldigt om
1. landstinget genom att lämna
1. regionen genom att lämna
oriktiga uppgifter eller på annat oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har orsakat att statsbidraget sätt har orsakat att statsbidraget
lämnats felaktigt eller med för lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,
högt belopp,
2. statsbidraget av något annat
2. statsbidraget av något annat
skäl än vad som avses i 1 har läm- skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt nats felaktigt eller med för högt
belopp och landstinget borde ha belopp och regionen borde ha
insett detta,
insett detta,
3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats
för, eller
4. landstinget inte lämnar sådan
4. regionen inte lämnar sådan
redovisning som avses i 12 §.
redovisning som avses i 12 §.
14 §
Om ett landsting är återbetalOm en region är återbetalningsskyldigt enligt 13 §, får ningsskyldigt enligt 13 §, får
Statens kulturråd besluta att helt Statens kulturråd besluta att helt
eller delvis kräva tillbaka stats- eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.
bidraget.
16 §
Om en kulturverksamhet är
Om en kulturverksamhet är
återbetalningsskyldig enligt 15 §, återbetalningsskyldig enligt 15 §,
ska landstinget besluta att kräva ska regionen besluta att kräva tilltillbaka den del av statsbidraget baka den del av statsbidraget som
som återbetalningsskyldigheten återbetalningsskyldigheten avser.
avser. Om det finns särskilda skäl Om det finns särskilda skäl för
för det, får landstinget efterge det, får regionen efterge återkrav
återkrav helt eller delvis.
helt eller delvis.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.255 Förslag till
förordning om ändring i gymnasieförordningen
(2010:2039)
Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 § och 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 kap.
9§
Ett landsting eller en enskild
En region eller en enskild
huvudman som har tagit emot huvudman som har tagit emot
nordiska sökande har rätt till er- nordiska sökande har rätt till ersättning.
sättning.
13 kap.
9 §554
Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka belopp en
kommun ska betala till en enskild huvudman per elev, program och
inriktning när det gäller sådana grundbelopp som avses i 16 kap.
55 § tredje stycket och 19 kap. 48 § fjärde stycket skollagen. När
Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens storlek ska
dessa meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.
Skolverket får meddela föreSkolverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kom- skrifter om skyldighet för kommunerna och landstingen att munerna och regionerna att lämna
lämna de uppgifter om verksam- de uppgifter om verksamheten
heten som behövs för sådana som behövs för sådana föreskriftföreskrifter om grundbelopp som er om grundbelopp som avses i
första stycket.
avses i första stycket.
När Skolverket meddelar föreNär Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens stor- skrifter om grundbeloppens storlek enligt riksprislistorna ska be- lek enligt riksprislistorna ska berörda kommuners budgeterade rörda kommuners budgeterade
bidragsbelopp och berörda lands- bidragsbelopp och berörda re554
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tings budgeterade kostnader för gioners budgeterade kostnader
program och i förekommande fall för program och i förekommaninriktning ligga till grund för de fall inriktning ligga till grund
bidragsbeloppen.
för bidragsbeloppen.
Statens skolverk får meddela föreskrifter när det gäller den ersättning som avses i 17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen (2010:800).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.256 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2011:130) med instruktion för
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Myndigheten ska bistå de
Myndigheten ska bistå de
huvudmän som svarar för verk- huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvård- samheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever som går nadsinsatser för elever som går
en sådan Rh-anpassad utbildning en sådan Rh-anpassad utbildning
som avses i 15 kap. skollagen som avses i 15 kap. skollagen
(2010:800) med administrativa (2010:800) med administrativa
tjänster i samband med att hem- tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting be- kommuner och hemregioner betalar ersättning för vissa kostna- talar ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvud- der för eleverna till dessa huvudmän enligt 15 kap. 40 § skollagen. män enligt 15 kap. 40 § skollagen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.257 Förslag till
förordning om ändring i planoch byggförordningen (2011:338)
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3 och 6 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
3 §555
I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för
att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.
Trots första stycket krävs det inte bygglov för
1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt
under högst fyra veckor,
3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
4. en skylt inomhus,
5. valreklam i samband med
5. valreklam i samband med
val till riksdagen, landstingsfull- val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, mäktige, kommunfullmäktige,
Europaparlamentet eller Same- Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folk- tinget, eller i samband med folkomröstning,
omröstning,
6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).
Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom
ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och
bygglagen (2010:900).

555
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6 §556
Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte
1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är
a) en komplementbyggnad,
b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i
9 kap. 4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller
c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan
liknande näring,
2. annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som
inte omfattas av en detaljplan,
3. åtgärd som avses i 5 § första
3. åtgärd som avses i 5 § första
stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om
en byggnad eller tomt som tillhör en byggnad eller tomt som tillhör
staten eller en region,
staten eller ett landsting,
4. åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som
är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur,
5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en
sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, och
6. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om
a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som
avses i 5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför
ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse
där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk
i bebyggelsen, eller
b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i
9 kap. 6 § plan- och bygglagen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.258 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2011:538) om utbildning och statsbidrag
för vissa barn och ungdomar som inte är
folkbokförda i Sverige
Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige ska ha följande lydelse.
5§
Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens kostnad för barnets eller elevens utbildning.
Om barnet eller eleven har
Om barnet eller eleven har
tagits emot med stöd av bestäm- tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen (2010:800) till melser i skollagen (2010:800) till
en annan kommuns utbildning en annan kommuns utbildning
eller utbildning som anordnas av eller utbildning som anordnas av
ett landsting eller av staten, avses en region eller av staten, avses
med hemkommunens kostnad med hemkommunens kostnad
den ersättning eller det bidrag den ersättning eller det bidrag
som hemkommunen betalar för som hemkommunen betalar för
barnet eller eleven till den andra barnet eller eleven till den andra
kommunen, landstinget eller sta- kommunen, regionen eller staten
ten enligt bestämmelser i skol- enligt bestämmelser i skollagen
lagen och bestämmelser som och bestämmelser som medmeddelats med stöd av denna.
delats med stöd av denna.
Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen till sådan utbildning som avses i 4 § som anordnas av
en enskild, avses med hemkommunens kostnad det bidrag som
hemkommunen betalar för barnet eller eleven till verksamheten
eller skolan enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som
meddelats med stöd av denna.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.259 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
4 §557
I de fall kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för
vuxna anordnas på entreprenad enligt 23 kap. 2 § skollagen (2010:800)
får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter endast
överlämnas till en enskild entreprenör om entreprenören har fått
ett tillstånd enligt 6 kap. 1 § denna förordning för motsvarande
utbildning. Rektorns uppgifter enligt 2 kap. 10 § denna förordning
får dock inte överlämnas till entreprenören.
Även om myndighetsutövning
Även om myndighetsutövning
överlämnats enligt första stycket överlämnats enligt första stycket
när det gäller kommunal vuxen- när det gäller kommunal vuxenuutbildning på grundläggande eller tbildning på grundläggande eller
gymnasial nivå har en kommun gymnasial nivå har en kommun
eller ett landsting sådan uppgifts- eller en region sådan uppgiftsskyldighet som avses i 6 kap. 9– skyldighet som avses i 6 kap. 9–
11 §§ studiestödsförordningen 11 §§ studiestödsförordningen
(2000:655).
(2000:655).
6 kap.
2§
Med enskild utbildningsanordnare avses i detta kapitel en enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning.
Det som sägs om en enskild
Det som sägs om en enskild
utbildningsanordnare gäller även utbildningsanordnare gäller även
en folkhögskola som bedrivs av en folkhögskola som bedrivs av
en kommun eller en region.
en kommun eller ett landsting.
557
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7 kap.
7§
Ett landsting som i sin komEn region som i sin kommunala vuxenutbildning har tagit munala vuxenutbildning har tagit
emot nordiska sökande har rätt emot nordiska sökande har rätt
till ersättning.
till ersättning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.260 Förslag till
förordning om ändring i
skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandeförordningen
(2011:1261)
dels att 1 kap. 1 §, 18 kap. 1 § och rubriken närmast före 18 kap.
1 § ska ha följande lydelse.
dels att rubriken till 18 kap. ska lyda ”Skatteverkets skyldigheter
mot kommuner, regioner, myndigheter och andra menigheter”.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen (2011:1244).
Innehållet i förordningen är uppdelat enligt följande.
1 kap. – Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck
2 kap. – Registrering
3 kap. – Preliminär skatt
4 kap. – Särskild inkomstskatt
5 kap. – Kontrolluppgifter
6 kap. – Deklarationer
7 kap. – Övriga uppgifter
8 kap. – Föreläggande
9 kap. – Dokumentation
10 kap. – Utredning och kontroll
11 kap. – Betalningssäkring
12 kap. – Undantag från kontroll
13 kap. – Beslut om skatter och avgifter
14 kap. – Betalning och återbetalning av skatter och avgifter
15 kap. – Omprövning och överklagande
16 kap. – Verkställighet
17 kap. – Underrättelse om beslut m.m.
18 kap. – Skatteverkets skyl18 kap. – Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, lands- digheter mot kommuner, regionting, myndigheter och andra er, myndigheter och andra menigmenigheter
heter

675

Författningsförslag

SOU 2018:10

19 kap. – Myndigheters skyldigheter mot Skatteverket
20 kap. – Uppgifter och handlingar hos Skatteverket och andra
myndigheter
21 kap. – Avgifter
22 kap. – Övrigt.
Kommuner, landsting
och andra menigheter

18 kap.
Kommuner, regioner
och andra menigheter

1§
Skatteverket ska lämna redoSkatteverket ska lämna redovisningsräkning till kommuner, visningsräkning till kommuner,
landsting, registrerade trossam- regioner, registrerade trossamfund enligt lagen (1999:291) om fund enligt lagen (1999:291) om
avgift till registrerat trossamfund avgift till registrerat trossamfund
och huvudmän för begravnings- och huvudmän för begravningsverksamhet enligt begravnings- verksamhet enligt begravningslagen (1990:1144).
lagen (1990:1144).
I redovisningsräkningen ska
I redovisningsräkningen ska
Skatteverket lämna uppgift om de Skatteverket lämna uppgift om de
medel som tillkommer kommu- medel som tillkommer kommunen, landstinget, trossamfundet nen, regionen, trossamfundet
eller huvudmannen för begrav- eller huvudmannen för begravningsverksamheten.
ningsverksamheten.
En redovisningsräkning ska upprättas för kalenderår och lämnas
i två exemplar senast den 8 mars närmast följande kalenderår. Ett
exemplar av redovisningsräkningen, försett med intyg om att räkningen har tagits emot, ska lämnas tillbaka till verket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.261 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet
på funktionshindersområdet
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §558
Syftet med statsbidrag enligt
Syftet med statsbidrag enligt
denna förordning är att främja denna förordning är att främja
specialanpassad rehabilitering och specialanpassad rehabilitering och
att stödja utbildning, kunskaps- att stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för person- utbyte och rekreation för personer som avses i 1 §. Statsbidraget er som avses i 1 §. Statsbidraget
ska förstärka och komplettera in- ska förstärka och komplettera insatser som utförs eller finansieras satser som utförs eller finansieras
av stat, landsting eller kommun.
av stat, region eller kommun.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

558

Senaste lydelse 2014:526.

677

Författningsförslag

SOU 2018:10

1.262 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2012:515) med instruktion för Statens
kulturråd
Härigenom föreskrivs att 3, 5 och 6 §§ förordningen (2012:515)
med instruktion för Statens kulturråd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 §559

Myndigheten ska också
1. verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och
samverkan inom hela kulturområdet,
2. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet,
3. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor
med anknytning till myndighetens verksamhetsområde och inom
ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda aktörer,
4. inom ramen för kultursam4. inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förord- verkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördel- ningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till ning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet repre- regional kulturverksamhet representera staten i dialogen med be- sentera staten i dialogen med berörda landsting och kommuner,
rörda regioner och kommuner,
5. administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091)
om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
6. vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,
7. verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden,
8. sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet, och
9. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
559
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5§
Myndigheten ska samverka
Myndigheten ska samverka
med berörda myndigheter, lands- med berörda myndigheter, regionting och kommuner med ansvar er och kommuner med ansvar
enligt förordningen (2010:2012) enligt förordningen (2010:2012)
om fördelning av vissa statliga om fördelning av vissa statliga
bidrag till regional kulturverk- bidrag till regional kulturverksamhet samt med institutioner, samhet samt med institutioner,
det civila samhället och andra det civila samhället och andra
aktörer.
aktörer.
Myndigheten ska även främja samverkan, erfarenhetsutbyte och
lärande mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer
som bedriver verksamhet av betydelse för kulturens utveckling.
6§
Myndigheten ska följa upp och till regeringen redovisa verksamhetens kvantitativa och kvalitativa resultat. Följande ska följas upp
och redovisas:
1. den statliga bidragsgivningen och övrig främjande verksamhet, per konst- och kulturområde,
2. hur den statliga bidragsgiv2. hur den statliga bidragsgivningen kompletteras genom med- ningen kompletteras genom medfinansiering av landsting, kom- finansiering av regioner, kommuner och andra aktörer, och
muner och andra aktörer, och
3. hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla de
nationella kulturpolitiska målen.
Myndigheten ska lämna förslag till regeringen om hur insatser
inom myndighetens ansvarsområde kan förbättras och effektiviseras.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.263 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2012:545) om stöd till planeringsinsatser
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Härigenom föreskrivs att 4 och 7 §§ förordningen (2012:545)
om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Stöd får ges till ett samverStöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) kansorgan enligt lagen (2002:34)
om samverkansorgan i länen eller om samverkansorgan i länen eller
ett landsting som avses i lagen en region som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som avser lingsansvar i vissa län som avser
att, i samverkan med länsstyrel- att, i samverkan med länsstyrelsen och de berörda kommunerna sen och de berörda kommunerna
i länet, medverka till att klarlägga i länet, medverka till att klarlägga
förutsättningarna för landsbygds- förutsättningarna för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i utveckling i strandnära lägen i
kommunerna.
kommunerna.
7§
Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan
stödmottagare som anges i 2, 3 eller 4 § eller efter en gemensam
ansökan av
1. kommuner som deltar i en mellankommunal samverkan,
2. länsstyrelser som samverkar, eller
3. ett samverkansorgan enligt
3. ett samverkansorgan enligt
lagen (2002:34) om samverkans- lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett landsting organ i länen eller en region som
som avses i lagen (2010:630) om avses i lagen (2010:630) om reregionalt utvecklingsansvar i vissa gionalt utvecklingsansvar i vissa
län som samverkar med en eller län som samverkar med en eller
flera länsstyrelser och kommuner. flera länsstyrelser och kommuner.
Boverket ska ge NaturvårdsBoverket ska ge Naturvårds-
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verket och de berörda länsstyrelser som inte är sökande tillfälle
att yttra sig över ansökan. I berörda län ska även samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen eller ett
landsting som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ges tillfälle
att yttra sig över ansökan som
kommit in från en eller flera
kommuner respektive från en
eller flera länsstyrelser.

Författningsförslag

verket och de berörda länsstyrelser som inte är sökande tillfälle
att yttra sig över ansökan. I berörda län ska även samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen eller en
region som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ges tillfälle
att yttra sig över ansökan som
kommit in från en eller flera
kommuner respektive från en
eller flera länsstyrelser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.264 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2012:606) om samordning inom alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet
m.m. ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja
1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet,
2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och
lokalt arbete,
3. utvecklingen av tvärsektori3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och ella insatser i kommunerna och
landstinget,
regionen,
4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
5. utbildning och kompetensutveckling i länet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.265 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:176) med instruktion för Inspektionen
för vård och omsorg
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2013:176) med
instruktion för Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §560
Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och
omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med
lagar och andra föreskrifter.
Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna
riskanalyser om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt
beslut från regeringen. Tillsynen ska även innefatta kontroll av hur
verksamheterna fullgör sin skyldighet att bedriva egenkontroll.
Resultatet av tillsynen ska
Resultatet av tillsynen ska
redovisas till de granskade verk- redovisas till de granskade verksamheterna och till det landsting samheterna och till den region
eller den kommun som berörs.
eller den kommun som berörs.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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Senaste lydelse 2014:1049.
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1.266 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:412) om vårdavgifter m.m. för
utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd
Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ förordningen (2013:412)
om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Utlänningar som omfattas av
Utlänningar som omfattas av
denna förordning ska betala vård- denna förordning ska betala vårdavgift med 50 kronor för läkar- avgift med 50 kronor för läkarbesök inom landstingets hälso- besök inom regionens hälso- och
och sjukvård eller hos läkare som sjukvård eller hos läkare som får
får ersättning enligt lagen ersättning
enligt
lagen
(1993:1651) om läkarvårdsersätt- (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med ning eller enligt vårdavtal med
landstinget samt för läkarvård som regionen samt för läkarvård som
ges efter remiss av sådana läkare. ges efter remiss av sådana läkare.
4§
Utlänningar som omfattas av
Utlänningar som omfattas av
denna förordning ska betala vård- denna förordning ska betala vårdavgift med 25 kronor för annan avgift med 25 kronor för annan
sjukvårdande behandling än läkar- sjukvårdande behandling än läkarvård, om den ges av en vårdgivare vård, om den ges av en vårdgivare
efter remiss av en läkare inom efter remiss av en läkare inom
landstingets hälso- och sjukvård regionens hälso- och sjukvård
eller av läkare som får ersättning eller av läkare som får ersättning
enligt lagen (1993:1651) om enligt lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning eller enligt
läkarvårdsersättning eller enligt
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vårdavtal. Vidare ska den ska be- vårdavtal. Vidare ska den ska betala avgift för sjukresa, dock med tala avgift för sjukresa, dock med
högst 40 kronor.
högst 40 kronor.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.267 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:522) om statsbidrag till kommuner
som bedriver verksamhet med personligt
ombud för vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Härigenom föreskrivs att 3 och 5 §§ förordningen (2013:522)
om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Statsbidrag får lämnas för verksamhet med personligt ombud
som syftar till att den enskilde ska
1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara
delaktig i samhället,
2. ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation, och
3. ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård,
stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och
annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov.
Verksamheten syftar även till att
1. få myndigheter, kommuner
1. få myndigheter, kommuner
och landsting att samverka uti- och regioner att samverka utifrån den enskildes önskemål och från den enskildes önskemål och
behov, och
behov, och
2. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om
att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd
och service.
5§
Verksamheten med personligt ombud ska bedrivas så att samverkan mellan berörda huvudmän för vård- och omsorgsinsatser för
personer med psykiska funktionsnedsättningar, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan kommer till stånd utifrån den enskildes
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behov. Verksamheten bör bedrivas så att samverkan även omfattar
patient-, brukar- och anhörigorganisationer.
För verksamheten ska det
För verksamheten ska det
finnas en ledningsgrupp med finnas en ledningsgrupp med
representanter för kommunen, representanter för kommunen,
landstingets primärvård och psy- regionens primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och kiatri, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Patient-, bru- Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer kar- och anhörigorganisationer
ska erbjudas att delta i lednings- ska erbjudas att delta i ledningsgruppen.
gruppen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.268 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:711) om ersättningar för vissa
vårdkostnader i internationella förhållanden
Härigenom föreskrivs att 2–6 och 8–13 §§ och rubriken närmast
före 4 § förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden561 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Det som i denna förordning
Det som i denna förordning
sägs om ett landsting gäller även sägs om en region gäller även en
en kommun som inte ingår i ett kommun som inte ingår i en
landsting.
region.
3§
Ersättning lämnas med högst
Ersättning lämnas med högst
ett belopp som motsvarar de fak- ett belopp som motsvarar de faktiska kostnader som har uppkom- tiska kostnader som har uppkommit för ett landsting eller för För- mit för en region eller för Försäkringskassan.
säkringskassan.
Ersättning till landsting

Ersättning till regioner

4 §562
Försäkringskassan ska ersätta
Försäkringskassan ska ersätta
ett landsting för kostnader som en region för kostnader som avser
avser hälso- och sjukvård, tand- hälso- och sjukvård, tandvård,
vård, sjukresor, sjuktransporter sjukresor, sjuktransporter och inoch inköp av varor som om- köp av varor som omfattas av befattas av bestämmelserna i lagen stämmelserna i lagen (2002:160)
(2002:160) om läkemedelsför- om läkemedelsförmåner m.m. om
måner m.m. om
561
562

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:882.
Senaste lydelse 2015:882.
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1. kostnaderna har uppkommit till följd av rådets förordning
(EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras
familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen,
2. kostnaderna har uppkommit till följd av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen,
3. det följer av en överenskommelse om social trygghet eller
sjukvårdsförmåner mellan Sverige och annan stat, eller
4. kostnaderna avser personer som vid tillämpning av förordning
(EG) nr 883/2004 bedöms vara bosatta i Sverige men som inte ska
folkbokföras.
Första stycket gäller inte kostFörsta stycket gäller inte kostnader som ett landsting ansvarar nader som en region ansvarar för
för enligt lagen (2013:514) om enligt lagen (2013:514) om regionlandstingens och kommunernas ernas och kommunernas kostkostnadsansvar för viss vård i ut- nadsansvar för viss vård i utlandet.
landet.
5§
Ersättning för hälso- och sjukErsättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av vård som har tillhandahållits av
ett landsting lämnas med ett be- en region lämnas med ett belopp
lopp som motsvarar det riksavtal som motsvarar det riksavtal för
för hälso- och sjukvård som gäll- hälso- och sjukvård som gällde
de vid tidpunkten för vården.
vid tidpunkten för vården.
6 §563
Ersättning för hälso- och sjukErsättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av vård som har tillhandahållits av
privatpraktiserande läkare eller privatpraktiserande läkare eller
fysioterapeuter som är anslutna fysioterapeuter som är anslutna
till det ersättningssystem som till det ersättningssystem som
landstinget finansierar lämnas med regionen finansierar lämnas med
ett belopp som motsvarar det ett belopp som motsvarar det
riksavtal för hälso- och sjukvård riksavtal för hälso- och sjukvård
563

Senaste lydelse 2013:1156.
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som gällde vid tidpunkten för som gällde vid tidpunkten för
vården.
vården.
8§
Ersättning för en sjukresa eller
Ersättning för en sjukresa eller
annan sjuktransport lämnas med annan sjuktransport lämnas med
ett belopp som motsvarar den ett belopp som motsvarar den
faktiska kostnad som landstinget faktiska kostnad som regionen
haft för resan. Detsamma gäller haft för resan. Detsamma gäller
inköp av varor som omfattas av inköp av varor som omfattas av
bestämmelserna i lagen (2002:160) bestämmelserna i lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m.
om läkemedelsförmåner m.m.
9§
Ersättning lämnas under förErsättning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar utsättning att regionen inte tar
ut högre avgifter
ut högre avgifter
1. av patienter som får hälso1. av patienter som får hälsooch sjukvård, tandvård, sjukresor, och sjukvård, tandvård, sjukresor,
sjuktransporter och varor som sjuktransporter och varor som
omfattas av bestämmelserna i omfattas av bestämmelserna i
lagen (2002:160) om läkemedels- lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. än den avgift som förmåner m.m. än den avgift som
tas ut av patienter som är bosatta tas ut av patienter som är bosatta
inom landstingets område, och
inom regionens område, och
2. lämnar Försäkringskassan ett specificerat underlag för debitering utomlands om kostnaden avser en person som är bosatt i Sverige
men en behörig institution i ett annat land ska svara för kostnaden.
10 §
Ersättning som ett landsting
Ersättning som en region är
är berättigat till för inköp som berättigat till för inköp som omomfattas av bestämmelserna i fattas av bestämmelserna i lagen
lagen (2002:160) om läkemedels- (2002:160) om läkemedelsförförmåner m.m. får med lands- måner m.m. får med regionens
tingets medgivande betalas ut till medgivande betalas ut till den
den som har tillstånd att bedriva som har tillstånd att bedriva
detaljhandel med läkemedel enligt detaljhandel med läkemedel en2 kap. 1 § lagen (2009:366) om ligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366)
handel med läkemedel.
om handel med läkemedel.
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11 §
Försäkringskassan ska samFörsäkringskassan ska samråda med ett landsting inför beslut råda med en region inför beslut
om
om
1. tillstånd för planerad vård enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
2. ersättning för kostnader som avses i artiklarna 26 b 7 och 26 c 8
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av
den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser för förordning
EG nr 883/2004.
Betalning av ersättningar
till landsting

Betalning av ersättningar
till regioner

12 §
Ersättning som ett landsting
Ersättning som en region är
är berättigat till ska betalas senast berättigat till ska betalas senast
inom 30 dagar från den dag då inom 30 dagar från den dag då
Försäkringskassan fått en speci- Försäkringskassan fått en specificerad faktura från landstinget.
ficerad faktura från regionen.
13 §
Ersättning som ett landsting
Ersättning som en region enenligt 3 § lagen (2013:514) om ligt 3 § lagen (2013:514) om
landstingens och kommunernas regionernas och kommunernas
kostnadsansvar för viss vård i ut- kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska betala till Försäkrings- landet ska betala till Försäkringskassan, ska betalas senast 30 dagar kassan, ska betalas senast 30 dagar
från den dag då landstinget från från den dag då regionen från
Försäkringskassan fått en speci- Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som har ficerad faktura över vad som har
betalats ut till följd av vården.
betalats ut till följd av vården.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.269 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:1020) med instruktion för
Folkhälsomyndigheten
Härigenom föreskrivs att 2, 3 och 10 §§ förordningen (2013:1020)
med instruktion för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §564

Myndigheten ska
1. ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden
samt utvärdera insatser och metoder inom folkhälsoarbetet,
2. svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde,
3. förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och
beslutsunderlag inom sitt ansvarsområde,
4. identifiera, analysera och
4. identifiera, analysera och
förmedla för ansvarsområdet rele- förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap till berörda i kom- vant kunskap till berörda i kommuner, landsting och andra be- muner, regioner och andra berörda samhällssektorer,
rörda samhällssektorer,
5. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå, och
6. medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors
hälsa.
3 §565

Myndigheten ska särskilt
1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk
eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder,

564
565

Senaste lydelse 2015:173.
Senaste lydelse 2017:521.
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2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av
betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar
förutsättningarna för smittskyddet i landet,
3. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå
åtgärder för miljöarbetets utveckling samt i detta arbete särskilt
följa upp, utvärdera och sprida kunskap om hur människors hälsa
påverkas av miljön,
4. framställa statistik inom folkhälsoområdet och främja tillgång
till sådan statistik,
5. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom
folkhälsoområdet och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i
konsekvensbedömningar och uppföljningar,
6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar
och skyddet mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde
samt utvärdera effekterna av vaccinationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra berörda samhällssektorer,
7. ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet,
8. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd,
9. verka för att möjligheten att effektivt använda antibiotika hos
människor och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt
förmedla kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens samt främja
insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens,
10. verka för en minskad smittspridning genom att samla in,
analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan antimikrobiell resistens än antibiotikaresistens samt i frågor som rör
vårdrelaterade infektioner och vårdhygien,
11. verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och
allmänheten tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens,
12. verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för
samhället och för enskilda av hiv/aids samt verka för att skapa öppenhet om hiv/aids och motverka stigmatisering och diskriminering av
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personer som lever med hivinfektion, bland annat genom att främja
utvecklingsinsatser och långsiktigt förebyggande arbete,
13. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av varor
som inte utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet av kontroll
av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
14. vara samordnande myndig14. vara samordnande myndighet för det friluftslivsmål för god het för det friluftslivsmål för god
folkhälsa som regeringen har fast- folkhälsa som regeringen har fastställt och verka för att detta mål ställt och verka för att detta mål
nås genom att sammanställa och nås genom att sammanställa och
sprida evidensbaserade kunskaper sprida evidensbaserade kunskaper
om insatser som skapar förut- om insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och sättningar för friluftsliv och
främjar hälsa till kommuner, främjar hälsa till kommuner,
landsting och andra berörda sam- regioner och andra berörda samhällssektorer,
hällssektorer,
15. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck,
16. verka för kunskapsuppbyggnad och nationell samordning inom
området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt följa
upp utvecklingen inom området,
17. till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ge in underlag
för beslut om rekommendationer för resor till länder där det kan
finnas risk för spridning av smittsamma sjukdomar, och
18. övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare, inbegripet eventuella belägg för att användningen av dem fungerar som inkörsport till nikotinberoende och
slutligen traditionell tobakskonsumtion för unga människor och
icke-rökare.
10 §
Myndigheten ska
1. bistå myndigheter, landsting, kommuner och organisationer med expertstöd vid konstaterade eller misstänkta utbrott
av allvarliga smittsamma sjukdomar och vid analys av risker
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och behov av förebyggande åt- hov av förebyggande åtgärder
gärder när det gäller sådana ut- när det gäller sådana utbrott, och
brott, och
2. upprätthålla den laboratorieberedskap som behövs och tillhandahålla mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik
natur eller som av andra skäl inte utförs av andra laboratorier.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.270 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2013:1031) med instruktion för
E-hälsomyndigheten
Härigenom föreskrivs att 1, 2 och 7 §§ förordningen (2013:1031)
med instruktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §566
E-hälsomyndigheten ska ansvara för register och it-funktioner
som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en
patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering. Myndigheten
ska vidare samordna regeringens satsningar på e-hälsa samt övergripande följa utvecklingen på e-hälsoområdet.
Vad som sägs om landsting i
Vad som sägs om regioner i
denna förordning gäller även denna förordning gäller även
kommuner som inte ingår i ett kommuner som inte ingår i en
region.
landsting.
2 §567

Myndigheten ska särskilt
1. ansvara för de register som anges i lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,
2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att
bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för tillståndet som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5–7 lagen
(2009:366) om handel med läkemedel,
3. vid behov genomföra kontroller av det elektroniska system för
direktåtkomst till uppgifter hos myndigheten som en tillståndshavare
ska ha enligt 2 kap. 6 § 6 lagen om handel med läkemedel,
4. förmedla ersättning från
4. förmedla ersättning från
landstingen till öppenvårdsapote- regionerna till öppenvårdsapoteken enligt vad som sägs i förord- ken enligt vad som sägs i förordningen (2002:687) om läkeme- ningen (2002:687) om läkeme566
567

Senaste lydelse 2014:242.
Senaste lydelse 2017:297.
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delsförmåner m.m. och i smitt- delsförmåner m.m. och i smittskyddsförordningen (2004:255), skyddsförordningen (2004:255),
5. förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik,
6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik,
7. ansvara för ett nationellt register över elektroniska recept för
djur,
8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel samt förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna,
9. tillhandahålla ett system för insamling av läkemedelsinformation,
10. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och leveransinformation avseende dosdispenserade läkemedel,
11. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårdsapoteken i syfte att öka säkerheten vid expediering av läkemedelsrecept,
och
12. tillhandahålla ett system för förmedling av ansökningar om
tillstånd till försäljning av läkemedel enligt 4 kap. 10 § andra stycket
läkemedelslagen (2015:315).
7 §568
Myndigheten får på uppdrag
Myndigheten får på uppdrag
av landsting
av regioner
1. föra register över koder av1. föra register över koder avseende geografisk indelning av seende geografisk indelning av
landstings hälso- och sjukvårds- regions hälso- och sjukvårdsverkverksamhet (områdeskoder),
samhet (områdeskoder),
2. tillhandahålla en teknisk
2. tillhandahålla en teknisk
plattform där landsting och andra plattform där regioner och andra
kan lämna och hämta uppgifter kan lämna och hämta uppgifter
om läkemedel och andra varor om läkemedel och andra varor
som landsting subventionerar ut- som regioner subventionerar utöver läkemedelsförmånen, och
över läkemedelsförmånen, och

568

Senaste lydelse 2014:242.

697

Författningsförslag

SOU 2018:10

3. utveckla och förvalta ett system som möjliggör förmedling av
information om ordinationer, förskrivningar, uthämtade läkemedel
och läkemedelsanvändning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.271 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:134) med instruktion för Myndigheten
för delaktighet
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4§

Myndigheten ska
1. främja ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället,
2. följa upp, utvärdera och
2. följa upp, utvärdera och
analysera insatser från statliga analysera insatser från statliga
myndigheter, kommuner, lands- myndigheter, kommuner, regionting och andra aktörer i förhål- er och andra aktörer i förhållanlande till de nationella funktions- de till de nationella funktionshinderspolitiska målen,
hinderspolitiska målen,
3. inneha samlad kunskap om arbetet för ökad tillgänglighet och
dess resultat samt om utveckling och skillnader i levnadsvillkoren
för personer i alla åldrar och kön med olika funktionsnedsättningar
bland annat genom att genomföra kartläggningar, uppföljningar, utvärderingar och analyser, däribland samhällsekonomiska analyser,
4. föreslå lämpliga åtgärder för en effektiv styrning och samordning av det funktionshinderspolitiska arbetet,
5. ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för arbetet
med tillgänglighet och delaktighet,
6. utveckla kunskap om hur samspelet mellan generella välfärdsteknologilösningar och personligt utformade hjälpmedel fungerar
för den enskilde,
7. följa och vid behov medverka i strategiskt viktig nationell och
internationell standardisering inom välfärdsteknologi och tillgänglighet samt verka för att tillgänglighet och universell utformning
inkluderas i relevanta standarder,
8. upphandla ledarhundar, och
9. bevaka och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska unionens insatser inom myndighetens verksamhetsområde
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och bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för
skyddet av mänskliga rättigheter samt vid behov rapportera vilka
konsekvenser utvecklingen och insatserna kan få för personer med
funktionsnedsättning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.272 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:298) om statsbidrag till utrustning
för elektronisk kommunikation
Härigenom föreskrivs att 1, 2, 4, 7 och 8 §§ förordningen
(2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statsbidrag till bestämmelser om statsbidrag till
utrustning för elektronisk kom- utrustning för elektronisk kommunikation. Statsbidraget lämnas munikation. Statsbidraget lämnas
till landsting.
till regioner.
Vad som sägs i förordningen
Vad som sägs i förordningen
om landsting gäller också kom- om regioner gäller också kommuner som inte ingår i något muner som inte ingår i någon
region.
landsting.
Om flera regioner samverkar
Om flera landsting samverkar
och bildar ett kommunalförbund och bildar ett kommunalförbund
för att tillhandahålla utrustning för att tillhandahålla utrustning
för personer med dövblindhet, för personer med dövblindhet,
lämnas statsbidrag till det för- lämnas statsbidrag till det förbundet.
bundet.
2§
Syftet med statsbidraget är
Syftet med statsbidraget är
att stimulera landstingen att till- att stimulera regionerna att tillhandahålla utrustning för elektro- handahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva nisk kommunikation till döva
eller gravt hörselskadade personer eller gravt hörselskadade personer
och personer med dövblindhet, och personer med dövblindhet,
talskada eller språkstörning.
talskada eller språkstörning.
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4§
Bidrag lämnas även för kostBidrag lämnas även för kostnader som landstinget har för nader som regionen har för nödnödvändig service och reparation vändig service och reparation
samt nödvändigt byte av sådan samt nödvändigt byte av sådan
utrustning som anges i 3 §.
utrustning som anges i 3 §.
7§
På Socialstyrelsens eller RiksPå Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är landstinget revisionens begäran är regionen
skyldigt att tillhandahålla det skyldigt att tillhandahålla det
underlag som behövs för dessa underlag som behövs för dessa
myndigheters granskning.
myndigheters granskning.
8§
Ett landsting som fått statsEn region som fått statsbidrag enligt denna förordning bidrag enligt denna förordning
ska senast den 30 juni varje år ska senast den 30 juni varje år
redovisa till Socialstyrelsen hur redovisa till Socialstyrelsen hur
mycket av statsbidraget som för- mycket av statsbidraget som förbrukats föregående kalenderår. I brukats föregående kalenderår. I
redovisningen ska landstinget redovisningen ska regionen även
även ange andra uppgifter som ange andra uppgifter som ger
ger Socialstyrelsen information Socialstyrelsen information om
om hur statsbidraget har använts. hur statsbidraget har använts.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.273 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:299) om statsbidrag för samordning
av landstingens arbete med utrustning för
elektronisk kommunikation
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2014:299)
om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation samt 1, 5, 7, 8 och 12–14 §§
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om statsbidrag för
samordning av landstingens
arbete med utrustning för
elektronisk kommunikation

Förordning om statsbidrag för
samordning av regionernas
arbete med utrustning för
elektronisk kommunikation

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statsbidrag till bestämmelser om statsbidrag till
ett landsting för samordning en region för samordning mellan
mellan och kompetensutveckling och kompetensutveckling i samti samtliga landsting inom området liga regioner inom området elekelektronisk kommunikation för tronisk kommunikation för döva
döva och hörselskadade personer och hörselskadade personer och
och personer med dövblindhet, personer med dövblindhet, taltalskada eller språkstörning.
skada eller språkstörning.
Vad som sägs i förordningen
Vad som sägs i förordningen
om landsting gäller också kom- om regioner gäller också kommuner som inte ingår i något muner som inte ingår i någon
region.
landsting.
I förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för
elektronisk kommunikation finns bestämmelser om statsbidrag till
individuella kommunikationshjälpmedel för personer som avses i
första stycket.
Med utrustning avses i denna förordning detsamma som i förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.
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5§
Statsbidrag får lämnas endast
Statsbidrag får lämnas endast
för sådan verksamhet i ett lands- för sådan verksamhet i en region
ting som har till syfte att utveckla som har till syfte att utveckla
kompetens bland samtliga lands- kompetens bland samtliga regiontings personal som arbetar med ut- ers personal som arbetar med utrustning för elektronisk kommu- rustning för elektronisk kommunikation, och som består av att
nikation, och som består av att
1. minst en konferens per år
1. minst en konferens per år
anordnas för landstingens för- anordnas för regionernas förskrivare och annan personal som skrivare och annan personal som
jobbar med utrustning för elek- jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation,
tronisk kommunikation,
2. det tas fram och sprids metoder för att utifrån individens behov och möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa
lämplig utrustning,
3. det tas fram och sprids goda exempel på hur utrustning underlättar elektronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för statsbidraget som delas ut enligt förordningen (2014:298)
om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation,
4. det samordnas och drivs
4. det samordnas och drivs
träffar för erfarenhetsutbyte med träffar för erfarenhetsutbyte med
personal som är inblandad i lands- personal som är inblandad i retingens upphandling av utrustning gionernas upphandling av utrustför elektronisk kommunikation, ning för elektronisk kommunioch
kation, och
5. användningen stimuleras
5. användningen stimuleras
både av utrustning som tagits både av utrustning som tagits
fram i avsikt att underlätta för fram i avsikt att underlätta för
enskilda personer med funktions- enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning nedsättning och av utrustning
som tagits fram för användning som tagits fram för användning
av vem som helst men vars funk- av vem som helst men vars funktion medför att den kan använ- tion medför att den kan användas för de ändamål som landsting das för de ändamål som regioner
får statsbidrag för enligt förord- får statsbidrag för enligt förordningen om statsbidrag till utrust- ningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommuni- ning för elektronisk kommunikation.
kation.
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Kunskapen ska spridas genom
ett permanent nationellt nätverk
för den landstingsprofession som
arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation.
Bidraget får inte användas för
kostnader i landstingets ordinarie
verksamhet.
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Kunskapen ska spridas genom
ett permanent nationellt nätverk
för den regionprofession som
arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation.
Bidraget får inte användas för
kostnader i regionens ordinarie
verksamhet.

7§
Ansökan ska innehålla en beskrivning av
1. landstingets
verksamhet
1. regionens verksamhet inom
inom området elektronisk kom- området elektronisk kommunimunikation – ibland kallat alter- kation – ibland kallat alternativ
nativ telefoniverksamhet eller telefoniverksamhet eller text- och
text- och bildtelefoniverksamhet bildtelefoniverksamhet – vilka
– vilka personalresurser som finns, personalresurser som finns, perpersonalens kompetens, erfaren- sonalens kompetens, erfarenhet
het av arbete med personer med av arbete med personer med de
de olika funktionsnedsättningar olika funktionsnedsättningar som
som området berör, och
området berör, och
2. hur arbetet med att säkra
2. hur arbetet med att säkra
att denna förordnings syfte en- att denna förordnings syfte enligt 3 § och krav enligt 5 § ska ligt 3 § och krav enligt 5 § ska
utföras om landstinget beviljas utföras om regionen beviljas statsstatsbidrag enligt denna förord- bidrag enligt denna förordning.
ning.
8§
Socialstyrelsen ska vid sin tillSocialstyrelsen ska vid sin tilldelning av statsbidraget i första delning av statsbidraget i första
hand lämna statsbidrag till det hand lämna statsbidrag till den
landsting som bedöms ha bäst region som bedöms ha bäst förförutsättningar att uppfylla det utsättningar att uppfylla det syfte
syfte som anges i 3 § och övriga som anges i 3 § och övriga förförutsättningar enligt denna för- utsättningar enligt denna förordordning.
ning.
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12 §
Socialstyrelsen betalar ut statsSocialstyrelsen betalar ut statsbidraget. Statsbidraget betalas ut bidraget. Statsbidraget betalas ut
vid ett tillfälle per bidragsår. Det vid ett tillfälle per bidragsår. Det
första statsbidraget ska betalas första statsbidraget ska betalas
ut snarast möjligt efter Social- ut snarast möjligt efter Socialstyrelsens beslut att bevilja stats- styrelsens beslut att bevilja statsbidrag. För bidragsår två och tre bidrag. För bidragsår två och tre
betalar Socialstyrelsen ut medel betalar Socialstyrelsen ut medel
så snart landstinget kommit in så snart regionen kommit in med
med en redovisning enligt 13 §.
en redovisning enligt 13 §.
13 §
Ett landsting som tagit emot
En region som tagit emot
statsbidrag enligt denna förord- statsbidrag enligt denna förordning är skyldigt att varje år till ning är skyldigt att varje år till
Socialstyrelsen lämna en ekono- Socialstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning och redogörelse misk redovisning och redogörelse
i sak för den verksamhet som be- i sak för den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits med stöd drivs eller har bedrivits med stöd
av bidraget. Socialstyrelsen anger av bidraget. Socialstyrelsen anger
i beslutet om statsbidrag vid vilken i beslutet om statsbidrag vid vilken
tidpunkt som redovisningen och tidpunkt som redovisningen och
redogörelsen ska lämnas.
redogörelsen ska lämnas.
14 §
Ett landsting som fått bidrag
En region som fått bidrag
enligt denna förordning är åter- enligt denna förordning är återbetalningsskyldigt om
betalningsskyldigt om
1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,
2. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats
för,
3. landstinget inte har lämnat
3. regionen inte har lämnat
sådan redovisning eller sådant sådan redovisning eller sådant
underlag som avses i 13 §, eller
underlag som avses i 13 §, eller
4. villkor i beslutet inte har följts.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.274 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:570) om regeringens medgivande
till beslut om vissa föreskrifter
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Innan en förvaltningsmyndigInnan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som vid het beslutar föreskrifter som vid
tillämpningen kan få sådana tillämpningen kan få sådana
effekter på kostnader för staten, effekter på kostnader för staten,
kommuner eller landsting som kommuner eller regioner som
inte är oväsentliga, ska regering- inte är oväsentliga, ska regeringens medgivande att besluta före- ens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.
skrifterna inhämtas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.275 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas
inflytande i den lokala demokratin
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Statsbidrag får lämnas till
Statsbidrag får lämnas till
kommuner och landsting för kommuner och regioner för verkverksamheter där det utvecklas samheter där det utvecklas innoinnovativa strategier, system och vativa strategier, system och
metoder för att långsiktigt stärka metoder för att långsiktigt stärka
ungas inflytande i den lokala ungas inflytande i den lokala
demokratin.
demokratin.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.276 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2014:1542) om statsbidrag till kommuner
och landsting för att öka kunskapen om
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners
situation
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2014:1542)
om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen
om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation samt 1,
3–5 och 9 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om statsbidrag
till kommuner och landsting
för att öka kunskapen om
homosexuellas, bisexuellas
och transpersoners situation

Förordning om statsbidrag
till kommuner och regioner
för att öka kunskapen om
homosexuellas, bisexuellas
och transpersoners situation

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statsbidrag till bestämmelser om statsbidrag till
kommuner och landsting för ut- kommuner och regioner för utbildningsinsatser för att främja bildningsinsatser för att främja
lika rättigheter och möjligheter lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, köns- oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
identitet eller könsuttryck.
3§
Statsbidrag får, i mån av tillStatsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kom- gång på medel, lämnas till kommuner och landsting för projekt muner och regioner för projekt
som syftar till att inom det egna som syftar till att inom det egna
verksamhetsområdet öka kunska- verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas, bisexu- pen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation ellas och transpersoners situation
för att främja målgruppens rättig- för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontak- heter och möjligheter i kontak709
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ten med kommuner och lands- ten med kommuner och regioner
ting (lärandeprojekt).
(lärandeprojekt).
4§
Statsbidrag får lämnas efter ansökan.
Ett villkor för bidrag är att
Ett villkor för bidrag är att
projektet inte omfattar insatser projektet inte omfattar insatser
som redan utförs inom kommun- som redan utförs inom kommunens eller landstingets ordinarie ens eller regionens ordinarie verkverksamhet.
samhet.
5§
Ansökningar som avser proAnsökningar som avser projekt som har en hög grad av egen jekt som har en hög grad av egen
finansiering av en kommun eller finansiering av en kommun eller
ett landsting ska prioriteras.
en region ska prioriteras.
9§
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting som har tagit emot stats- som har tagit emot statsbidrag
bidrag enligt denna förordning är enligt denna förordning är skylskyldig att lämna en ekonomisk dig att lämna en ekonomisk redoredovisning av de mottagna med- visning av de mottagna medlen
len till Socialstyrelsen vid den till Socialstyrelsen vid den tidtidpunkt som angetts i beslutet. punkt som angetts i beslutet.
Bidragsmottagaren ska samtidigt Bidragsmottagaren ska samtidigt
redovisa vilka resultat som har redovisa vilka resultat som har
uppnåtts och hur resultaten för- uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som håller sig till det ändamål som
bidraget har beviljats för.
bidraget har beviljats för.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.277 Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2015:49)
med instruktion för Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Myndigheten ska ansvara för
Myndigheten ska ansvara för
att ta fram och samla sektors- att ta fram och samla sektorsövergripande kunskap om ung- övergripande kunskap om ungdomars levnadsvillkor, attityder domars levnadsvillkor, attityder
och värderingar. I detta arbete och värderingar. I detta arbete
ingår att följa upp ungdomars ingår att följa upp ungdomars
levnadsvillkor och tillhandahålla levnadsvillkor och tillhandahålla
en databas över befintlig statistik en databas över befintlig statistik
som möjliggör jämförelser på som möjliggör jämförelser på
kommunal nivå, nationell nivå kommunal nivå, nationell nivå
och EU-nivå. Därutöver ska och EU-nivå. Därutöver ska
myndigheten utveckla kunskap myndigheten utveckla kunskap
om insatser och metoder som om insatser och metoder som
kan förbättra ungdomars levnads- kan förbättra ungdomars levnadsvillkor. Kunskapen ska i första villkor. Kunskapen ska i första
hand göras tillgänglig och spridas hand göras tillgänglig och spridas
till kommuner, landsting och till kommuner, regioner och mynmyndigheter.
digheter.
Myndigheten ska verka för att ungdomsperspektivet integreras i
relevanta statliga myndigheters verksamhet och bidra till samverkan
och samordning av statliga insatser som riktas till ungdomar.
Myndigheten ska stödja utMyndigheten ska stödja utvecklingen av kunskapsbaserad vecklingen av kunskapsbaserad
ungdomspolitik i kommuner och ungdomspolitik i kommuner och
landsting.
regioner.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
711

Författningsförslag

SOU 2018:10

1.278 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:155) om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst
Härigenom föreskrivs att 1 och 10 §§ förordningen (2015:155)
om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §569
Denna förordning syftar till
Denna förordning syftar till
att säkerställa att styrningen med att säkerställa att styrningen med
kunskap avseende hälso- och kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst som sjukvård och socialtjänst som
statliga myndigheter ansvarar för statliga myndigheter ansvarar för
utgör ett stöd för huvudmän utgör ett stöd för huvudmän
(landsting och kommuner) och (regioner och kommuner) och
olika professioner vilka har an- olika professioner vilka har ansvar för att patienter och brukare svar för att patienter och brukare
ges en god vård och insatser av ges en god vård och insatser av
god kvalitet.
god kvalitet.
Styrningen med kunskap ska bidra till att målen i enlighet med
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstlagen (2001:453)
uppfylls.
10 §
Huvudmannagruppen består
Huvudmannagruppen består
av sexton ledamöter, varav sex av sexton ledamöter, varav sex
ledamöter företräder landstingen ledamöter företräder regionerna
och tio ledamöter företräder kom- och tio ledamöter företräder kommunerna. Varje ledamot bör ha munerna. Varje ledamot bör ha
en ersättare.
en ersättare.
Ledamöterna och ersättarna
Ledamöterna och ersättarna
ska utses av regeringen på för- ska utses av regeringen på förslag av Sveriges Kommuner och slag av Sveriges Kommuner och
569

Senaste lydelse 2017:95.
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Landsting. Till ledamot eller ersättare får endast den utses som
är ledamot eller ersättare i kommun- eller regionfullmäktige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.279 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:210) om statligt stöd för att regionalt
främja små och medelstora företag
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
I lagen (2002:34) om samverI lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestäm- kansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkans- melser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta organ har till uppgift att besluta
om användningen av vissa statliga om användningen av vissa statliga
medel för regionalt tillväxtarbete. medel för regionalt tillväxtarbete.
I lagen (2010:630) om regionalt I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns utvecklingsansvar i vissa län finns
bestämmelser om att ett lands- bestämmelser om att en region
ting som avses i lagen ska be- som avses i lagen ska besluta om
sluta om användningen av vissa användningen av vissa medel för
medel för regionalt tillväxtarbete. regionalt tillväxtarbete.
I län med ett landsting som
I län med en region som avses
avses i lagen om regionalt utveck- i lagen om regionalt utvecklingslingsansvar i vissa län ska det som ansvar i vissa län ska det som
sägs om länsstyrelsen i denna för- sägs om länsstyrelsen i denna förordning i stället gälla det berörda ordning i stället gälla den berörda
landstinget. I Kalmar län ska det regionen. I Kalmar län ska det
som sägs om länsstyrelsen i stället som sägs om länsstyrelsen i stället
gälla samverkansorganet.
gälla samverkansorganet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.280 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:211) om statligt stöd till regionala
investeringar
Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (2015:211) om statligt
stöd till regionala investeringar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
I lagen (2002:34) om samverI lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestäm- kansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkans- melser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta organ har till uppgift att besluta
om användningen av vissa statliga om användningen av vissa statliga
medel för regionalt tillväxtarbete. medel för regionalt tillväxtarbete.
I lagen (2010:630) om regionalt I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns utvecklingsansvar i vissa län finns
bestämmelser om att ett lands- bestämmelser om att en region
ting som avses i lagen ska besluta som avses i lagen ska besluta om
om användningen av vissa medel användningen av vissa medel för
regionalt tillväxtarbete.
för regionalt tillväxtarbete.
I län med en region som avses
I län med ett landsting som
avses i lagen om regionalt utveck- i lagen om regionalt utvecklingslingsansvar i vissa län ska det som ansvar i vissa län ska det som
sägs om länsstyrelsen i denna för- sägs om länsstyrelsen i denna förordning i stället gälla det berörda ordning i stället gälla den berörda
landstinget. I Kalmar län ska det regionen. I Kalmar län ska det
som sägs om länsstyrelsen i stället som sägs om länsstyrelsen i stället
gälla samverkansorganet.
gälla samverkansorganet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.281 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen
Härigenom föreskrivs att 19 § förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §570
Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
Rikssjukvårdsnämnden. Beslutsorganet ska fatta beslut om rikssjukvård enligt 7 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra
andra uppgifter.
Rikssjukvårdsnämnden består
Rikssjukvårdsnämnden består
av en ordförande samt nio andra av en ordförande samt nio andra
ledamöter, varav sex ska repre- ledamöter, varav sex ska representera landstingen, en ska repre- sentera regionerna, en ska representera Statens beredning för sentera Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering medicinsk och social utvärdering
och en ska representera Veten- och en ska representera Vetenskapsrådet. Ordföranden i nämn- skapsrådet. Ordföranden i nämnden och ställföreträdaren för den och ställföreträdaren för
denne ska vara representanter denne ska vara representanter
från Socialstyrelsen.
från Socialstyrelsen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.282 Förslag till
förordning om ändring i
havsplaneringsförordningen (2015:400)
Härigenom föreskrivs att 9 och 17 §§ havsplaneringsförordningen
(2015:400) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9§
Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
ska ge de kommuner, region- ska ge de kommuner, regionplaneorgan, kommunala samver- planeorgan, kommunala samverkansorgan och landsting som kan kansorgan och regioner som kan
beröras av ett förslag till havs- beröras av ett förslag till havsplan tillfälle att medverka i för- plan tillfälle att medverka i förslagsarbetet så att hänsyn kan tas slagsarbetet så att hänsyn kan tas
till lokala och regionala förut- till lokala och regionala förutsättningar och behov.
sättningar och behov.
17 §
När Havs- och vattenmyndigNär Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till före- heten tar fram förslag till föreskrifter ska den samverka med de skrifter ska den samverka med de
berörda myndigheter som avses berörda myndigheter som avses
i 5 § och med berörda kommu- i 5 § och med berörda kommuner, regionplaneorgan, kommu- ner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och lands- nala samverkansorgan och regioting.
ner.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.283 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 7 § förordningen (2015:406)
om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
7§
Stöd får inte lämnas för åtgärStöd får inte lämnas för åtgärder som staten, landsting, region- der som staten, regioner eller
er eller kommuner ska ansvara kommuner ska ansvara för enligt
för enligt lag eller annan författ- lag eller annan författning.
ning.
Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar till att
uppfylla villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.284 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:407) om lokalt ledd utveckling
Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2015:407) om lokalt
ledd utveckling ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Stöd enligt denna förordning får inte lämnas
1. för åtgärder som staten,
1. för åtgärder som staten,
landsting, regioner eller kom- regioner eller kommuner ska anmuner ska ansvara för enligt lag svara för enligt lag eller annan
författning,
eller annan författning,
2. för åtgärder som enbart syftar till att uppfylla krav enligt
unionslagstiftningen eller nationell rätt, eller
3. till företag som befinner sig i svårigheter enligt kommissionens meddelande Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.285 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:527) med instruktion för
Upphandlingsmyndigheten
Härigenom föreskrivs att 1 och 8 §§ förordningen (2015:527) med
instruktion för Upphandlingsmyndigheten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §571
Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter. Myndigheten ska verka för en
rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling
till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling.
Myndigheten ska också ge
Myndigheten ska också ge
vägledning i statsstödsfrågor till vägledning i statsstödsfrågor till
kommuner och regioner.
kommuner och landsting.
8 §572
Myndigheten ska samverka
Myndigheten ska samverka
med statliga myndigheter, sär- med statliga myndigheter, särskilt Konkurrensverket, Kammar- skilt Konkurrensverket, Kammarkollegiet, Verket för innovations- kollegiet, Verket för innovationssystem,
Kommerskollegium, system,
Kommerskollegium,
Naturvårdsverket, Arbetsförmed- Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket, lingen och Arbetsmiljöverket,
samt med landsting, kommuner, samt med regioner, kommuner,
berörda offentliga organisationer berörda offentliga organisationer
och näringslivet för att utveckla och näringslivet för att utveckla
upphandlingen. Myndigheten ska upphandlingen. Myndigheten ska
vid behov även samverka med vid behov även samverka med
andra organisationer.
andra organisationer.

571
572

Senaste lydelse 2017:1297.
Senaste lydelse 2017:1297.
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De kriterier som avses i 2 § 3 ska tas fram och utvecklas i samverkan med berörda aktörer, såväl offentliga som privata.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.286 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:579) om stöd för att främja hållbara
stadsmiljöer
Härigenom föreskrivs att 1 och 6–10 och 12–15 §§ förordningen
(2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §573
För att främja hållbara stadsFör att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket, om det miljöer får Trafikverket, om det
finns medel för ändamålet, ge finns medel för ändamålet, ge
stöd enligt denna förordning till stöd enligt denna förordning till
kommuner och landsting för åt- kommuner och regioner för åtgärder som leder till att en större gärder som leder till att en större
andel persontransporter i städer andel persontransporter i städer
sker med kollektivtrafik eller sker med kollektivtrafik eller
cykeltrafik. Åtgärderna ska leda cykeltrafik. Åtgärderna ska leda
till energieffektiva lösningar med till energieffektiva lösningar med
låga utsläpp av växthusgaser och låga utsläpp av växthusgaser och
bidra till att nå miljökvalitets- bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
målet God bebyggd miljö.
Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik.
6 §574
Stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärden.
Vid fastställandet av stödnivån
Vid fastställandet av stödnivån
ska Trafikverket ta hänsyn till om ska Trafikverket ta hänsyn till om
kommunen eller landstinget har kommunen eller regionen har
sökt eller beviljats annan offent- sökt eller beviljats annan offent-

573
574

Senaste lydelse 2017:9.
Senaste lydelse 2017:9.
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lig eller privat finansiering för lig eller privat finansiering för
att genomföra åtgärden.
att genomföra åtgärden.
7§
Som villkor för stöd ska komSom villkor för stöd ska kommunen eller landstinget genom- munen eller regionen genomföra
föra motprestationer i form av motprestationer i form av andra
andra åtgärder än de som stödet åtgärder än de som stödet avser
avser och som bidrar till en ökad och som bidrar till en ökad andel
andel hållbara transporter eller hållbara transporter eller ökat
ökat bostadsbyggande.
bostadsbyggande.
8§
En ansökan om stöd ges in till och prövas av Trafikverket. Ansökan ska ske enligt det formulär som verket tillhandahåller.
Ansökan ska innehålla
1. en beskrivning av de åtgärder som stöd söks för, inklusive planerad start- och sluttidpunkt, och en analys av hur åtgärderna uppfyller syftet med förordningen,
2. en förteckning över kostnader för åtgärderna enligt 1 och uppgift om när kostnaderna planeras att redovisas till verket,
3. uppgift om huruvida annan finansiering har sökts eller beviljats för att genomföra åtgärderna enligt 1,
4. en beskrivning av de mot4. en beskrivning av de motprestationer enligt 7 § som kom- prestationer enligt 7 § som kommunen eller landstinget åtar sig munen eller regionen åtar sig att
att genomföra, hur de passar in i genomföra, hur de passar in i
kommunens eller landstingets kommunens eller regionens överövergripande arbete med en håll- gripande arbete med en hållbar
bar stadsmiljö och deras plane- stadsmiljö och deras planerade
rade start- och sluttidpunkt, och start- och sluttidpunkt, och
5. övriga uppgifter som verket behöver för att pröva ansökan.
9§
Trafikverkets beslut om stöd ska ange
1. vilka åtgärder som stödet avser,
2. de motprestationer som
2. de motprestationer som
kommunen eller landstinget en- kommunen eller regionen enligt
ligt 7 § ska genomföra,
7 § ska genomföra,
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3. stödnivå och ett högsta belopp som kan betalas ut,
4. planerad start- och sluttidpunkt för åtgärderna enligt 1 och
motprestationerna enligt 2,
5. hur uppföljning, rapportering och redovisning av kostnader
ska ske, och
6. övriga villkor som behövs för att syftet med stödet ska tillgodoses.
10 §
Stödet betalas ut årsvis mot
Stödet betalas ut årsvis mot
redovisning av nedlagda kostna- redovisning av nedlagda kostnader. Trafikverket får dock besluta der. Trafikverket får dock besluta
att betala ut högst 50 procent av att betala ut högst 50 procent av
det beviljade stödet i förskott. det beviljade stödet i förskott.
De kostnader som kommunen De kostnader som kommunen
eller landstinget redovisar ska eller regionen redovisar ska löpanlöpande räknas av mot det för- de räknas av mot det förskottsskottsvis utbetalade beloppet.
vis utbetalade beloppet.
12 §
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region är
ting är återbetalningsskyldig om återbetalningsskyldig om någon
någon av de grunder som anges i av de grunder som anges i 11 § 1
11 § 1 och 2 föreligger. Trafik- och 2 föreligger. Trafikverket
verket får då besluta att helt eller får då besluta att helt eller delvis
delvis kräva tillbaka stödet jämte kräva tillbaka stödet jämte ränta
ränta enligt räntelagen (1975:635). enligt räntelagen (1975:635).
13 §
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting som har fått stöd ska i sam- som har fått stöd ska i samband
band med redovisningen av kost- med redovisningen av kostnadernaderna till Trafikverket rappor- na till Trafikverket rapportera hur
tera hur genomförandet av de genomförandet av de åtgärder
åtgärder som stödet avser och som stödet avser och de motde motprestationer som enligt prestationer som enligt 9 § 2 ska
9 § 2 ska genomföras fortskrider. genomföras fortskrider.
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När de åtgärder som stödet avser har genomförts ska en slutrapport ges in till verket. Rapporten ska ges in inom sex månader
från den planerade sluttidpunkt som framgår av stödbeslutet, om
inte verket beslutar annat.
14 §
Slutrapporten ska innehålla en
Slutrapporten ska innehålla en
ekonomisk slutredovisning av de ekonomisk slutredovisning av de
åtgärder som stödet beviljats för. åtgärder som stödet beviljats för.
Av rapporten ska det särskilt Av rapporten ska det särskilt
framgå vilka effekter som åtgär- framgå vilka effekter som åtgärderna har gett. Rapporten ska derna har gett. Rapporten ska
ange om de motprestationer som ange om de motprestationer som
kommunen eller landstinget en- kommunen eller regionen enligt
ligt 9 § 2 ska genomföra är slut- 9 § 2 ska genomföra är slutförda.
förda. Rapporten ska även inne- Rapporten ska även innehålla en
hålla en redogörelse för kom- redogörelse för kommunens eller
munens eller landstingets arbete regionens arbete för en hållbar
för en hållbar stadsmiljö och hur stadsmiljö och hur åtgärderna
åtgärderna och motprestationer- och motprestationerna har bidrana har bidragit i det arbetet.
git i det arbetet.
15 §
Trafikverket ska följa upp att
Trafikverket ska följa upp att
syftet med stödet enligt denna syftet med stödet enligt denna
förordning tillgodoses. Verket förordning tillgodoses. Verket
ska varje år i samband med sin ska varje år i samband med sin
årsredovisning till regeringen årsredovisning till regeringen
rapportera hur medlen använts, rapportera hur medlen använts,
vilka motprestationer som kom- vilka motprestationer som kommunerna och landstingen ska munerna och regionerna ska
genomföra och vilka resultat genomföra och vilka resultat
som uppnåtts.
som uppnåtts.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.287 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:605) om överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring
Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §
En kommun får meddela sådana föreskrifter om ansökan, förvaringstid, återlämnande och tillsyn som följer av 4, 5, 7 och 8 §§ lagen
(2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.
Det som sägs om kommuner
Det som sägs om kommuner
i första stycket avser även lands- i första stycket avser även reting.
gioner.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.288 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:801) om internationella skolor
Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (2015:801) om internationella skolor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 §
Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev,
program och inriktning som en kommun ska betala till en huvudman för en internationell skola på gymnasienivå i de fall som avses i
24 kap. 6 a § skollagen (2010:800), om en kommun och en huvudman inte kommer överens om beloppet. När Skolverket meddelar
sådana föreskrifter ska de meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.
När Skolverket meddelar föreNär Skolverket meddelar föreskrifter om beloppens storlek en- skrifter om beloppens storlek enligt första stycket ska de berörda ligt första stycket ska de berörda
kommunernas budgeterade bi- kommunernas budgeterade bidragsbelopp och de berörda dragsbelopp och de berörda
landstingens budgeterade kostna- regionernas budgeterade kostnader för program och i förekom- der för program och i förekommande fall inriktning ligga till mande fall inriktning ligga till
grund för bidragsbeloppen. När grund för bidragsbeloppen. När
föreskrifterna avser bidragsbe- föreskrifterna avser bidragsbeloppens storlek för utbildning loppens storlek för utbildning
som leder fram till International som leder fram till International
Baccalaureate ska det belopp som Baccalaureate ska det belopp som
bestäms för naturvetenskaps- bestäms för naturvetenskapsprogrammet ligga till grund för programmet ligga till grund för
beloppet.
beloppet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.289 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap
Härigenom föreskrivs att 2, 6 och 10 §§ förordningen (2015:1052)
om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Denna förordning innehåller föreskrifter som dels reglerar krisberedskapen, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403)
om totalförsvar och höjd beredskap i fråga om civil verksamhet.
I förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
finns bestämmelser om myndigheters ansvar att i sin verksamhet
beakta och planera för totalförsvarets krav. I förordningen finns även
bestämmelser om hur höjd beredskap tillkännages och vilka författningar som då omedelbart ska tillämpas.
I lagen (2006:544) om komI lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder muners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära hän- inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd be- delser i fredstid och höjd beredskap
och
förordningen redskap
och
förordningen
(2006:637) om kommuners och (2006:637) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i freds- extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns tid och höjd beredskap finns
bestämmelser om vilka åtgärder bestämmelser om vilka åtgärder
kommuner och landsting ska vid- kommuner och regioner ska vidta inför och vid fredstida kris- ta inför och vid fredstida krisituationer och höjd beredskap. ssituationer och höjd beredskap.
I lagen regleras det geografiska I lagen regleras det geografiska
områdesansvaret på lokal nivå.
områdesansvaret på lokal nivå.
Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något
annat inte följer av lag eller annan förordning.
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6§
Varje länsstyrelse ska inom
Varje länsstyrelse ska inom
sitt geografiska område i fråga sitt geografiska område i fråga
om sådana situationer som avses om sådana situationer som avses
i 8 § andra stycket vara en sam- i 8 § andra stycket vara en sammanhållande funktion mellan manhållande funktion mellan
lokala aktörer, som exempelvis lokala aktörer, som exempelvis
kommuner, landsting och närings- kommuner, regioner och näringsliv, och den nationella nivån. liv, och den nationella nivån.
Länsstyrelserna ska efter beslut Länsstyrelserna ska efter beslut
av regeringen prioritera och in- av regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella rikta statliga och internationella
resurser som ställs till förfogande. resurser som ställs till förfogande.
Länsstyrelserna ska vidare verka Länsstyrelserna ska vidare verka
för att
för att
– regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs,
– nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker
kontinuerligt,
– under en kris samordna
– under en kris samordna
verksamhet mellan kommuner, verksamhet mellan kommuner,
landsting och myndigheter, och
regioner och myndigheter, och
– informationen till allmänheten och företrädare för massmedia
under sådana förhållanden samordnas.
10 §
De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning, länsstyrelserna samt i övrigt de andra myndigheter som regeringen meddelar föreskrifter om eller beslutar efter förslag från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap har ett särskilt ansvar för att
planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en
kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker.
Myndigheterna ska särskilt
1. samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig myndighet,
2. samverka med övriga stat2. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, liga myndigheter, kommuner,
landsting, sammanslutningar och regioner, sammanslutningar och
näringsidkare som är berörda,
näringsidkare som är berörda,
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3. beakta det samarbete som sker inom Europeiska unionen och
internationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap,
4. beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och annan
kunskapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av inträffade händelser,
5. beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska
system som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra
sitt arbete,
6. beakta behovet av deltagande i det samhällsgemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel) som förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och
7. informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om
sin övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den
övningsverksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar. Myndigheterna ska vidare delta i den övningsverksamhet som berör deras ansvarsområde.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.290 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2015:1053) om totalförsvar och höjd
beredskap
Härigenom föreskrivs att 2, 4 och 12 §§ förordningen (2015:1053)
om totalförsvar och höjd beredskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
I förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns bestämmelser om statliga myndigheters åtgärder för att förebygga, motstå
och hantera krissituationer. Förordningen innehåller även bestämmelser om bevakningsansvariga myndigheters åtgärder inför och
vid höjd beredskap.
I lagen (2006:544) om komI lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder muners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära hän- inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered- delser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (2006:637) skap och förordningen (2006:637)
om kommuners och landstings om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extra- åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och ordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap finns bestämmel- höjd beredskap finns bestämmelser om vilka åtgärder kommuner ser om vilka åtgärder kommuner
och landsting ska vidta vid höjd och regioner ska vidta vid höjd
beredskap.
beredskap.
Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något
annat inte följer av lag eller annan förordning.
4§
Varje myndighet ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav.
I myndigheternas planering för totalförsvaret ska det ingå att myndigheten under höjd beredskap ska fortsätta sin verksamhet så långt
det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och förhållandena i övrigt.
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Myndigheternas planering för
totalförsvaret ska ske i samverkan med de statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och näringsidkare
som är berörda.

12 §
Vid högsta beredskap ska
Vid högsta beredskap ska
kommuner och landsting övergå kommuner och regioner övergå
till krigsorganisation.
till krigsorganisation.
Vid beredskapslarm ska komVid beredskapslarm ska kommuner och landsting samt de tros- muner och regioner samt de trossamfund och andra enskilda orga- samfund och andra enskilda organisationer och de näringsidkare nisationer och de näringsidkare
som enligt överenskommelse eller som enligt överenskommelse eller
på annan grund är skyldiga att på annan grund är skyldiga att
fortsätta sin verksamhet i krig fortsätta sin verksamhet i krig
övergå till krigsorganisation.
övergå till krigsorganisation.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.291 Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2016:36)
om bidrag för glasögon till vissa barn och unga
Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2016:36) om bidrag
för glasögon till vissa barn och unga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats
för.
Landstinget får besluta att helt
Regionen får besluta att helt
eller delvis kräva tillbaka ett bi- eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalnings- drag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.
skyldig enligt första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.292 Förslag till
förordning om ändring i förordningen (2016:82)
om statsbidrag till samverkansinsatser för unga
som varken arbetar eller studerar
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller
studerar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Statsbidrag får lämnas till komStatsbidrag får lämnas till kommuner för verksamheter där olika muner för verksamheter där olika
samhällsaktörer, t.ex. kommuner, samhällsaktörer, t.ex. kommuner,
landsting, myndigheter, näringsliv regioner, myndigheter, näringsliv
och organisationer inom det civila och organisationer inom det civila
samhället, samverkar i syfte att samhället, samverkar i syfte att
underlätta etableringen i arbets- underlätta etableringen i arbetsoch samhällslivet för de unga. och samhällslivet för de unga.
Verksamheten ska i huvudsak vara Verksamheten ska i huvudsak vara
inriktad på unga kvinnor och män inriktad på unga kvinnor och män
i åldern 15–25 år, som varken i åldern 15–25 år, som varken
arbetar eller studerar eller som arbetar eller studerar eller som
löper risk att hamna i en sådan löper risk att hamna i en sådan
situation. I verksamheten ska ett situation. I verksamheten ska ett
uppsökande arbete ingå.
uppsökande arbete ingå.
Statsbidrag får också lämnas till samordningsförbund som avses
i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser för sådan verksamhet som anges i första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.293 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta
allmänna nyhetstidningar
Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
Utvecklingsstöd får inte lämUtvecklingsstöd får inte lämnas för en tryckt allmän nyhets- nas för en tryckt allmän nyhetstidning som ges ut av staten, en tidning som ges ut av staten, en
kommun eller ett landsting.
kommun eller en region.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.294 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2016:660) om avgiftsfrihet för screening
för bröstcancer med mammografi
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Landstingets ansvar enligt 2 §
Regionens ansvar enligt 2 §
lagen (2016:659) om avgiftsfrihet lagen (2016:659) om avgiftsfrihet
för viss screening inom hälso- för viss screening inom hälsooch sjukvården avser screening och sjukvården avser screening
för bröstcancer med mammo- för bröstcancer med mammografi i enlighet med vad som grafi i enlighet med vad som
föreskrivs med stöd av 3 §.
föreskrivs med stöd av 3 §.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.295 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2016:989) om statsbidrag till film
Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (2016:989) om
statsbidrag till film ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §
Statsbidrag enligt 15 § första
Statsbidrag enligt 15 § första
stycket 1 får lämnas till kom- stycket 1 får lämnas till kommun, landsting, samverkansorgan mun, region, samverkansorgan
eller länsstyrelser med ansvar eller länsstyrelser med ansvar
inom det regionala tillväxtarbetet inom det regionala tillväxtarbetet
eller andra aktörer som på upp- eller andra aktörer som på uppdrag av kommun, landsting, sam- drag av kommun, region, samverkansorgan eller länsstyrelser verkansorgan eller länsstyrelser
med ansvar inom det regionala med ansvar inom det regionala
tillväxtarbetet anordnar film- tillväxtarbetet anordnar filmkulturell verksamhet och till kulturell verksamhet och till
huvudmän inom skolväsendet.
huvudmän inom skolväsendet.
Statsbidrag enligt 15 § första stycket 2 får lämnas till huvudmän
för regionala resurscentrum för film.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.296 Förslag till
förordning om ändring i hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap.
7 §, 5 kap. 1, 4, 7–9, 11 och 14 §§, 6 kap. 2–4 §§ och 7 kap. 2 § samt
rubriken närmast före 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen
(2017:80) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2§
Vad som sägs i denna förordVad som sägs i denna förordning om landsting gäller också ning om regioner gäller också
kommuner som inte ingår i ett kommuner som inte ingår i en
landsting.
region.
2 kap.
2§
Socialstyrelsen beslutar efter
Socialstyrelsen beslutar efter
ansökan från ett landsting om ansökan från en region om tilltillstånd att bedriva rikssjukvård. stånd att bedriva rikssjukvård.
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Nuvarande lydelse
3 kap.
Regioner för hälso- och sjukvård
1§
För hälso- och sjukvård som berör flera landsting ska landet vara
indelat i regioner som anges i nedanstående uppställning. Varje region
omfattar de län och de kommuner som anges i uppställningen.
Region

Län
Kommuner

Stockholmsregionen

Stockholms län
Gotlands län

Linköpingsregionen

Östergötlands län
Jönköpings län
Kalmar län

Lund/Malmöregionen

Kronobergs län
Blekinge län
Skåne län
Halmstads kommun
Hylte kommun
Laholms kommun

Göteborgsregionen

Västra Götalands län
Falkenbergs kommun
Kungsbacka kommun
Varbergs kommun

Uppsala/Örebroregionen

Uppsala län
Södermanlands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
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Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
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Föreslagen lydelse
3 kap.
Samverkansregioner för hälso- och sjukvård
1§
För hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska landet vara
indelat i samverkansregioner som anges i nedanstående uppställning.
Varje samverkansregion omfattar de län och de kommuner som anges
i uppställningen.
Samverkansregion

Län
Kommuner

Samverkansregion Stockholm

Stockholms län
Gotlands län

Samverkansregion Linköping

Östergötlands län
Jönköpings län
Kalmar län

Samverkansregion Lund/Malmö

Kronobergs län
Blekinge län
Skåne län
Halmstads kommun
Hylte kommun
Laholms kommun

Samverkansregion Göteborg

Västra Götalands län
Falkenbergs kommun
Kungsbacka kommun
Varbergs kommun

Samverkansregion Uppsala/Örebro

Uppsala län
Södermanlands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
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Föreslagen lydelse

4 kap.
7§
En läkare som är anställd vid
En läkare som är anställd vid
en sjukvårdsenhet inom lands- en sjukvårdsenhet inom regiontingens hälso- och sjukvård där ernas hälso- och sjukvård där
det bedrivs högskoleutbildning det bedrivs högskoleutbildning
för läkarexamen eller forskning för läkarexamen eller forskning
är skyldig att biträda vid hand- är skyldig att biträda vid handledningen av medicine stude- ledningen av medicine studerande.
rande.
En specialistutbildad läkare som är anställd vid en sådan enhet
som avses i första stycket är, i den mån den eller de nämnder som
utövar ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten vid enheten
medger det, skyldig att inom sitt verksamhetsområde utföra den
undervisning och den examination som behövs för att högskoleutbildning för läkarexamen ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.
5 kap.
1§
Detta kapitel gäller inom
Detta kapitel gäller inom
landstingens hälso- och sjukvård. regionernas hälso- och sjukvård.
Bestämmelsen i 5 § gäller även Bestämmelsen i 5 § gäller även
inom kommunernas hälso- och inom kommunernas hälso- och
sjukvård.
sjukvård.
4§
Om landstinget inte kan anOm regionen inte kan anställa någon som är behörig att ställa någon som är behörig att
utöva läkaryrket som vikarie för utöva läkaryrket som vikarie för
läkare vid semester eller annan läkare vid semester eller annan
ledighet eller under vakans, får ledighet eller under vakans, får
Socialstyrelsen medge landstinget Socialstyrelsen medge regionen
att anställa någon annan som att anställa någon annan som
styrelsen bedömer i huvudsak kan styrelsen bedömer i huvudsak kan
fullgöra de med anställningen fullgöra de med anställningen
förenade uppgifterna.
förenade uppgifterna.
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7§
Landstinget ska kungöra anRegionen ska kungöra anställningar för specialistutbildade ställningar för specialistutbildade
läkare lediga till ansökan. Om läkare lediga till ansökan. Om
det finns särskilda skäl får dock det finns särskilda skäl får dock
anställning ske utan kungörelse. anställning ske utan kungörelse.
Kungörelser som avses i första stycket ska införas i Post- och
Inrikes Tidningar eller, om regeringen medger det, i en annan publikation med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknad från
dagen för kungörandet.
8§
Vid andra anställningar för
Vid andra anställningar för
specialistutbildade läkare än som specialistutbildade läkare än som
avses i 6 § vid en sjukvårdsenhet avses i 6 § vid en sjukvårdsenhet
inom landstingens hälso- och inom regionernas hälso- och
sjukvård där det bedrivs hög- sjukvård där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen skoleutbildning för läkarexamen
eller forskning, ska tre sakkun- eller forskning, ska tre sakkunniga pröva varje sökandes behö- niga pröva varje sökandes behörighet och bedöma skickligheten righet och bedöma skickligheten
hos samtliga behöriga sökande. hos samtliga behöriga sökande.
Vid bedömningen av skicklig- Vid bedömningen av skickligheten ska hänsyn tas främst till heten ska hänsyn tas främst till
utbildning samt till klinisk och utbildning samt till klinisk och
vetenskaplig skicklighet. De sak- vetenskaplig skicklighet. De sakkunniga ska föra upp de fyra kunniga ska föra upp de fyra
främsta behöriga sökandena på främsta behöriga sökandena på
förslag. Landstinget får därefter förslag. Regionen får därefter
anställa en av de föreslagna sökan- anställa en av de föreslagna sökandena.
dena.
9§
Två av de sakkunniga som avTvå av de sakkunniga som avses i 8 § och suppleanter för dem ses i 8 § och suppleanter för dem
utses för högst fyra år på det utses för högst fyra år på det
sätt som den berörda högskole- sätt som den berörda högskolestyrelsen bestämmer. Landstinget styrelsen bestämmer. Regionen
utser för samma tid en sakkunnig utser för samma tid en sak-
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och suppleant för denne. Hög- kunnig och suppleant för denne.
skolestyrelsen utser ordförande Högskolestyrelsen utser ordföroch vice ordförande bland de ande och vice ordförande bland
sakkunniga.
de sakkunniga.
Om ingen av de sakkunniga är verksam inom det område som
den lediga anställningen avser, ska de tillkalla en läkare inom verksamhetsområdet att ingå som sakkunnig.
Om det behövs får de sakkunOm det behövs får de sakkunniga, efter medgivande av lands- niga, efter medgivande av regiontinget, inhämta yttrande från en en, inhämta yttrande från en
annan läkare med särskild erfa- annan läkare med särskild erfarenhet från det verksamhetsom- renhet från det verksamhetsområde som den lediga anställningen råde som den lediga anställningen
avser.
avser.
11 §
Vid andra anställningar för
Vid andra anställningar för
specialistutbildade läkare än som specialistutbildade läkare än som
avses i 6 och 8 §§ ska landstinget avses i 6 och 8 §§ ska regionen
fästa avseende främst vid skicklig- fästa avseende främst vid skickligheten för anställningen.
heten för anställningen.
14 §
Den myndighet som ska anDen myndighet som ska anställa någon som avses i denna ställa någon som avses i denna
förordning ska utan dröjsmål förordning ska utan dröjsmål
anslå de sakkunnigas beslut om anslå de sakkunnigas beslut om
anställningsförslag på lands- anställningsförslag på regionens
tingets anslagstavla med uppgift anslagstavla med uppgift om den
om den dag då beslutet anslogs. dag då beslutet anslogs.
6 kap.
2§
Vid bedömningen av om vårdgarantin enligt 1 § 3 eller 4 är
uppfylld ska inte räknas tid då den enskilde
1. av medicinska skäl inte kan ges vård,
2. utnyttjat sin möjlighet att
2. utnyttjat sin möjlighet att
välja vård i ett annat landsting välja vård i en annan region enligt
enligt 9 kap. 1 § patientlagen 9 kap. 1 § patientlagen (2014:821),
(2014:821), eller
eller
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3. frivilligt avstår från vård.
Den enskilde ska anses frivilligt avstå från vård om han eller hon
har
1. informerats om vårdgarantin,
2. erbjudits vård i enlighet med vårdgarantin, och
3. meddelat vårdgivaren att han eller hon avstår från erbjudandet
om vård.
3§
Landstingens rapporteringsRegionernas
rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 3 § hälso- skyldighet enligt 9 kap. 3 § hälsooch sjukvårdslagen (2017:30) ska och sjukvårdslagen (2017:30) ska
fullgöras genom att landstingen fullgöras genom att regionerna
lämnar uppgifter om väntetider lämnar uppgifter om väntetider
till den nationella väntetidsdata- till den nationella väntetidsdatabas som förs av Sveriges Kom- bas som förs av Sveriges Kommuner och Landsting.
muner och Landsting.
4§
Socialstyrelsen får meddela
Socialstyrelsen får meddela
ytterligare föreskrifter om lands- ytterligare föreskrifter om regiontingens rapporteringsskyldighet ernas rapporteringsskyldighet enenligt 9 kap. 3 § hälso- och sjuk- ligt 9 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
vårdslagen (2017:30).
7 kap.
2§
Landstinget eller kommunen
Regionen eller kommunen
ska i fall som avses i 8 kap. 9 § ska i fall som avses i 8 kap. 9 §
eller 12 kap. 6 § hälso- och sjuk- eller 12 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) tillhanda- vårdslagen (2017:30) tillhandahålla förbrukningsartiklar som hålla förbrukningsartiklar som
fortlöpande behövs vid urin- fortlöpande behövs vid urininkontinens, urinretention eller inkontinens, urinretention eller
tarminkontinens.
tarminkontinens.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.297 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:193) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl.
Härigenom föreskrivs att 1, 3, 5 16, 17, 22 och 23 §§ förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om kommuners bestämmelser om kommuners
och landstings rätt till statlig er- och regioners rätt till statlig ersättsättning för vissa kostnader för ning för vissa kostnader för asylasylsökande och vissa andra ut- sökande och vissa andra utlänlänningar.
ningar.
3§
En kommun eller ett landsEn kommun eller en region
ting har rätt till ersättning för har rätt till ersättning för kostkostnader för utbildning för
nader för utbildning för
1. barn som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje
styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
utom i fall som avses i tredje stycket, och
2. barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).
Ersättning får betalas ut för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1
eller 2 skollagen (2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och därför har rätt till utbildning enligt den
lagen.
Rätt till ersättning enligt första stycket 1 finns inte för barn som
bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd utom i fall då
vårdnadshavaren omfattas av 8 § andra och tredje styckena lagen
om mottagande av asylsökande m.fl.
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5§
Utöver den schablonersättUtöver den schablonersättning som ska betalas ut enligt ning som ska betalas ut enligt
4 § får, efter särskild prövning, 4 § får, efter särskild prövning,
ersättning betalas ut till en kom- ersättning betalas ut till en kommun eller ett landsting för extra mun eller en region för extra
kostnader för ett barn i förskola kostnader för ett barn i förskola
eller för en elev med behov av eller för en elev med behov av
särskilt stöd och för andra extra- särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för sådan ut- ordinära kostnader för sådan utbildning.
bildning.
16 §
För en utlänning som av medicinska skäl enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd
som gäller kortare tid än ett år har en kommun rätt till ersättning
för det bistånd som har betalats ut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Ett landsting har rätt till erEn region har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader sättning för sjukvårdskostnader
för en utlänning som avses i för en utlänning som avses i
första stycket. Detta gäller inte, första stycket. Detta gäller inte,
om utlänningen omfattas av lagen om utlänningen omfattas av lagen
(1994:137) om mottagande av (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.
asylsökande m.fl.
17 §
För en person som vistas här med stöd av en ansökan eller ett
beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) har en kommun rätt till ersättning för kostnader för det bistånd som har betalats ut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och den vård som har lämnats med stöd av
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
Ett landsting har rätt till erEn region har rätt till ersättsättning för kostnader för den ning för kostnader för den hälsohälso- och sjukvård som det och sjukvård som det lämnat till
lämnat till en person som avses i en person som avses i första
första stycket.
stycket.
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22 §
Kommuner och landsting är
Kommuner och regioner är
skyldiga att lämna de uppgifter skyldiga att lämna de uppgifter
som krävs till Migrationsverket som krävs till Migrationsverket
för att deras rätt till ersättning en- för att deras rätt till ersättning enligt denna förordning ska kunna ligt denna förordning ska kunna
bedömas.
bedömas.
23 §
Ersättning som en kommun
Ersättning som en kommun
eller ett landsting har tagit emot eller en region har tagit emot
enligt denna förordning får krävas enligt denna förordning får krävas
åter helt eller delvis om den be- åter helt eller delvis om den betalats ut till följd av att kommun- talats ut till följd av att kommunen eller landstinget har lämnat en eller regionen har lämnat orikoriktiga eller ofullständiga upp- tiga eller ofullständiga uppgifter.
gifter.
Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av mottagaren av ersättningen, är mottagaren återbetalningsskyldig om han
eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet.
En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in
i beslutet om ersättning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.298 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:462) om särskilda insatser för personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
Härigenom föreskrivs att 8 § förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
Bidrag får inte lämnas för inBidrag får inte lämnas för insatser som ett landsting ska svara satser som en region ska svara
för. Bestämmelser om lands- för. Bestämmelser om regionens
tingets ansvar för tolktjänst för ansvar för tolktjänst för vardagsvardagstolkning för barndoms- tolkning för barndomsdöva, dövdöva, dövblinda, vuxendöva och blinda, vuxendöva och hörselhörselskadade finns i 8 kap. 7 § skadade finns i 8 kap. 7 § hälsohälsooch
sjukvårdslagen och sjukvårdslagen (2017:30).
(2017:30).
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.299 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Härigenom föreskrivs att 6, 10, 12, 14 och 20 §§ förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
De landsting som avses i lagen
De regioner som avses i lagen
(2010:630) om regionalt utveck- (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har ansvaret lingsansvar i vissa län har ansvaret
för det regionala tillväxtarbetet i för det regionala tillväxtarbetet i
sina respektive län. Om det har sina respektive län. Om det har
bildats ett samverkansorgan en- bildats ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samver- ligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, ska samver- kansorgan i länen, ska samverkansorganet ha ansvaret för det kansorganet ha ansvaret för det
regionala tillväxtarbetet i sitt län. regionala tillväxtarbetet i sitt län.
I Stockholms län har länsstyrel- I Stockholms län har länsstyrelsen det ansvaret.
sen det ansvaret.
I lagen om regionalt utveckI lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och i lagen lingsansvar i vissa län och i lagen
om samverkansorgan i länen om samverkansorgan i länen
anges vilka uppgifter som sam- anges vilka uppgifter som samverkansorganen respektive lands- verkansorganen respektive regiontingen har.
erna har.
10 §
Den regionala utvecklingsDen regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i sam- strategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, verkan med berörda kommuner,
landsting samt länsstyrelser och regioner samt länsstyrelser och
andra berörda statliga myndig- andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras väl heter. Strategin ska förankras väl
lokalt och regionalt. Även lokalt och regionalt. Även
näringslivet och det civila sam- näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska hällets organisationer i länet ska
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erbjudas möjligheter till sam- erbjudas möjligheter till samverkan.
verkan.
12 §
Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras löpande.
Strategin ska ses över åtminStrategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val stone en gång mellan varje val
till landstings- och kommunfull- till region- och kommunfullmäktige.
mäktige.
14 §
Den som har ansvaret för det
Den som har ansvaret för det
regionala tillväxtarbetet ska sam- regionala tillväxtarbetet ska samordna insatserna för genomföran- ordna insatserna för genomförandet av den regionala utvecklings- det av den regionala utvecklingsstrategin. Samordning ska ske strategin. Samordning ska ske
med berörda kommuner, lands- med berörda kommuner, regioner
ting samt länsstyrelser och andra samt länsstyrelser och andra beberörda statliga myndigheter. rörda statliga myndigheter. Även
Även näringslivet och det civila näringslivet och det civila samsamhällets organisationer i länet hällets organisationer i länet ska
ska erbjudas möjligheter till sam- erbjudas möjligheter till samverkan.
verkan.
20 §
Statliga myndigheter ska
1. samråda med den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i frågor som är av väsentlig betydelse för en regions hållbara
tillväxt och utveckling,
2. löpande informera den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet,
3. inom sina verksamhetsområden ge det biträde som behövs till
den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet,
4. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala
tillväxtarbetet,
5. när verksamhetsminskning5. när verksamhetsminskningar övervägs, samråda med den som ar övervägs, samråda med den som
har ansvaret för det regionala har ansvaret för det regionala
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tillväxtarbetet, länsstyrelsen och tillväxtarbetet, länsstyrelsen och
andra berörda statliga myndig- andra berörda statliga myndigheter, kommuner, landsting, heter, kommuner, regioner,
näringsliv och organisationer om näringsliv och organisationer om
möjligheter att genom samord- möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla ning eller samverkan upprätthålla
eller utveckla verksamheten, och eller utveckla verksamheten, och
6. beakta möjligheterna till decentralisering när de planerar sina
verksamheter.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.300 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:617) om fastställande av belopp för vård
av utskrivningsklara patienter
Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Socialstyrelsen får meddela
Socialstyrelsen får meddela
föreskrifter om det belopp som föreskrifter om det belopp som
en kommun ska lämna i ersätt- en kommun ska lämna i ersättning till ett landsting för vård av ning till en region för vård av en
en utskrivningsklar patient enligt utskrivningsklar patient enligt
5 kap. 6 § lagen (2017:612) om 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.
sluten hälso- och sjukvård.
Innan Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om beloppets storlek enligt första stycket ska myndigheten ge Sveriges Kommuner
och Landsting tillfälle att yttra sig.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.301 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:623) om försöksverksamhet med
branschskolor och statsbidrag till vissa
huvudmän
Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Kommuner, landsting och enKommuner, regioner och enskilda fysiska eller juridiska per- skilda fysiska eller juridiska personer får ansöka om att delta soner får ansöka om att delta
som branschskola i en försöks- som branschskola i en försöksverksamhet. Ansökan prövas av verksamhet. Ansökan prövas av
Statens skolverk.
Statens skolverk.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.302 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:811) om statsbidrag till telefonoch webbaserade stödinsatser inom områdena
alkohol, tobak och spel om pengar
Härigenom föreskrivs att 14 § förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena
alkohol, tobak och spel om pengar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §
En kvalificerad revisor ska
En kvalificerad revisor ska
granska den ekonomiska redo- granska den ekonomiska redovisningen. För en kommun, ett visningen. För en kommun, en
landsting, en region eller en sam- region, en region eller en sammanslutning av dessa gäller att manslutning av dessa gäller att
en ekonomichef får intyga redo- en ekonomichef får intyga redovisningen i stället för en revisor. visningen i stället för en revisor.
Ekonomichefen får inte vara Ekonomichefen får inte vara
samma person som undertecknat samma person som undertecknat
rekvisition, slutrapport eller annan rekvisition, slutrapport eller annan
begärd redovisning. Granskning- begärd redovisning. Granskningen ska utföras enligt standard en ska utföras enligt standard
SNT 4400.
SNT 4400.
Revisorn eller ekonomichefen ska vidta följande granskningsåtgärder:
1. Kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med
bidragsmottagarens bokföring för perioden som bidraget enligt
bidragsbeslutet omfattar,
2. kontrollera, för respektive budgetpost, att redovisade kostnader till sin karaktär överensstämmer med budgetpostens benämning,
3. kontrollera att det finns underlag (kvitton/fakturor) som verifierar kostnaderna,
4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som bidraget
enligt bidragsbeslutet omfattar,
5. kontrollera att kostnaderna överensstämmer med den verksamhet som beskrivs i bidragsbeslutet, samt
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6. för lönerelaterade kostnader kontrollera att
a. anställningskontrakt finns för den period som lönekostnaden
omfattar,
b. tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns
för den period som lönekostnaderna omfattar, och
c. perioden som lönekostnaderna omfattar avser den tidsperiod
som bidraget omfattar enligt bidragsbeslutet.
Kostnader som granskas ska uppgå till minst 70 % av kostnaderna för respektive budgetpost och omfatta ett stickprov på minst
5 verifikationer för respektive budgetpost.
Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.303 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:848) om statsbidrag till kommuner
och landsting för åtgärder för att motverka
och minska segregation
Härigenom föreskrivs att rubriken till förordningen (2017:848)
om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att
motverka och minska segregation samt 1, 3–5 och 14 §§ och
rubriken närmast före 3 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förordning om statsbidrag
till kommuner och landsting
för åtgärder för att motverka
och minska segregation

Förordning om statsbidrag
till kommuner och regioner
för åtgärder för att motverka
och minska segregation

1§
Denna förordning innehåller
Denna förordning innehåller
bestämmelser om statsbidrag till bestämmelser om statsbidrag till
kommuner och landsting för åt- kommuner och regioner för åtgärder för att motverka och gärder för att motverka och
minska segregation.
minska segregation.
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
3§
Bidrag får lämnas till komBidrag får lämnas till kommuner och landsting.
muner och regioner.
4§
Bidrag får lämnas för utveckBidrag får lämnas för utvecklingsarbete samt för att bilda och lingsarbete samt för att bilda och
utveckla nätverk och för erfaren- utveckla nätverk och för erfarenhetsutbyten mellan kommuner, hetsutbyten mellan kommuner,
landsting, myndigheter, forskare, regioner, myndigheter, forskare,
organisationer inom det civila organisationer inom det civila
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samhället och andra relevanta samhället och andra relevanta
aktörer.
aktörer.
Åtgärderna ska vara inriktade på
1. att förebygga brottslighet,
2. att minska långtidsarbetslöshet,
3. att stärka skolor och förbättra elevers skolresultat genom att
verka för en närmare kontakt mellan skolan och samhället i övrigt,
4. att förbättra samhällsservice och minska bostadssegregation,
5. att stödja det civila samhället och stärka demokratin,
6. att främja arbetet mot diskriminering, stärka arbetet för jämställdhet eller mot hedersrelaterat våld och förtryck, eller
7. andra angelägna områden utifrån den lokala och regionala kontexten.
Lika rättigheter och möjligheter för alla, ett integrerat funktionshindersperspektiv samt respekt för barnets rättigheter ska utgöra
grundläggande utgångspunkter i arbetet, liksom ett genomgående
jämställdhetsperspektiv.
5§
Bidrag får inte lämnas för utBidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som förande av sådana uppgifter som
kommuner och landsting enligt kommuner och regioner enligt
lag eller förordning är skyldiga lag eller förordning är skyldiga
att genomföra.
att genomföra.
14 §
Kommuner eller landsting som
Kommuner eller regioner som
tagit emot bidrag enligt denna tagit emot bidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyl- förordning är återbetalningsskyldiga om
diga om
1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som bidraget beviljades för, eller
2. en redovisning enligt 12 § inte har lämnats.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.304 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Härigenom föreskrivs att 2 och 32 §§ förordningen (2017:868)
med länsstyrelseinstruktion ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Länsstyrelsen ska
1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt
som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar,
2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande
samt inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser,
3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt
underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet,
4. inom sin verksamhet främja
4. inom sin verksamhet främja
samverkan mellan kommuner, samverkan mellan kommuner,
landsting, statliga myndigheter och regioner, statliga myndigheter och
andra relevanta aktörer i länet, andra relevanta aktörer i länet,
och
och
5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen
har ålagt den.
32 §
Begränsningarna i 4 § andra
Begränsningarna i 4 § andra
stycket
avgiftsförordningen stycket
avgiftsförordningen
(1992:191) ska inte tillämpas på (1992:191) ska inte tillämpas på
myndigheten när det gäller sådana myndigheten när det gäller sådana
avgifter för offentlig inköps- och avgifter för offentlig inköps- och
resurssamordning som länsstyrel- resurssamordning som länsstyrelsen tar ut av statliga myndighet- sen tar ut av statliga myndigheter, kommuner och landsting inom er, kommuner och regioner inom
ett län. Samma sak gäller när en ett län. Samma sak gäller när en
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länsstyrelse tar ut sådana avgifter länsstyrelse tar ut sådana avgifter
av länsstyrelser i andra län.
av länsstyrelser i andra län.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.305 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap
och uppgifter vid höjd beredskap
Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Länsstyrelsen ska vara sammanhållande för krisberedskapen inom
sitt geografiska område samt före, under och efter en kris verka för
samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver
vidtas.
Länsstyrelsen ska särskilt
1. ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid
krissituationer,
2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet
när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,
3. ha ett regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor,
i vilket representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa nödvändig samordning,
4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna
användas som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder,
5. följa upp kommunernas
5. följa upp kommunernas
tillämpning av lagen (2006:544) tillämpning av lagen (2006:544)
om kommuners och landstings åt- om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordi- gärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd nära händelser i fredstid och höjd
beredskap,
beredskap,
6. årligen till Myndigheten för
6. årligen till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap
rapportera vilka beredskapsför- rapportera vilka beredskapsförberedelser som kommuner och beredelser som kommuner och
landsting vidtagit och samtidigt regioner vidtagit och samtidigt
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redovisa en bedömning av effek- redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelser- ten av de vidtagna förberedelserna, och
na, och
7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver
inom länet avseende krisberedskap bidrar till att en grundläggande
förmåga till civilt försvar uppnås.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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1.306 Förslag till
förordning om ändring i förordningen
(2017:1085) med instruktion för Delegationen
mot segregation
Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2017:1085) med
instruktion för Delegationen mot segregation ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

Myndigheten ska
1. främja ökad samverkan
1. främja ökad samverkan
mellan myndigheter, landsting, mellan myndigheter, regioner,
kommuner, organisationer inom kommuner, organisationer inom
det civila samhället, näringsliv, det civila samhället, näringsliv,
forskare och andra relevanta forskare och andra relevanta
aktörer,
aktörer,
2. bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta
aktörer, och
3. stödja relevanta aktörer i att utföra ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete som följs upp och utvärderas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
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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.

Statens offentliga utredningar 2018
Systematisk förteckning

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]
Försvarsdepartementet
Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. [7]
Justitiedepartementet
Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. [2]
Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. [6]
Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018.
Beslut under osäkerhet. [8]
Socialdepartementet
Framtidens biobanker. [4]
Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. [5]
Utbildningsdepartementet
En strategisk agenda
för internationalisering. [3]
Ökad trygghet för studerande
som blir sjuka. [9]

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

2018-06-25, kl 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 136

Årsredovisning av stiftelser 2018
Diarienummer: RJL 2018/909
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Överlämna till Länsstyrelsen årsredovisningar och
revisionsberättelse för år 2017 för stiftelser med krav på
årsredovisning.
 Lägga revisionsberättelse för Region Jönköpings läns
stiftelseförvaltning till handlingarna.
Sammanfattning
Region Jönköpings län förvaltar genom anknuten förvaltning 21
stiftelser (bilaga). Det samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka
13,2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-05-25
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-25

RJL2018/233

Förvaltningsnamn
Avsändare
Regionstyrelsen

Revision av stiftelser 2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
1. överlämnar till Länsstyrelsen årsredovisningar och revisionsberättelse
för år 2017 för stiftelser med krav på årsredovisning.
2. lägger revisionsberättelse för Region Jönköpings läns
stiftelseförvaltning till handlingarna

Sammanfattning
Region Jönköpings län förvaltar genom anknuten förvaltning 21 stiftelser (bilaga).
Det samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka 13,2 miljoner kronor.

Information i ärendet
För tre stiftelser (Vårdutvecklingsfonden Värnamo sjukhus, Sixten Norheds
donationsfond och Paul Petersons stiftelse) ska årsredovisning och
revisionsberättelse lämnas till Länsstyrelsen då stiftelserna förfogar över ett
kapital som överstiger 10 basbelopp.
Stiftelsernas revisorer har 2018-05-18 inkommit med revisionsberättelse för
2017 års verksamhet. Revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar vad
avser stiftelsernas förvaltning.

Beslutsunderlag


Årsredovisningar 2017 för av Region Jönköpings läns förvaltade stiftelser

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

2018-06-25, kl 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 137

Granskning av IT-säkerhet i Region Jönköpings
län
Diarienummer: RJL 2018/935
Beslut
Regionstyrelsen förslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende Region
Jönköpings läns arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet
för vårdinformationssystemet Cosmic med inriktning på dess
integration till rapportverktyget Diver.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att IT- och
informationssäkerhetsarbetet inom Cosmic och dess integration till
Diver i allt väsentligt är fungerande men lämnar några
rekommendationer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-05-02 – svar på granskningsrapport
 Missiv och granskningsrapport 2018-03-26
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-06-25, kl 09:00-14:40

2018-05-02

RJL 2018/935

Regionstyrelsen

Granskning av IT-säkerhet i Region
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende Region Jönköpings läns
arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet för vårdinformationssystemet
Cosmic med inriktning på dess integration till rapportverktyget Diver.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att IT- och
informationssäkerhetsarbetet inom Cosmic och dess integration till Diver i allt
väsentligt är fungerande men lämnar några rekommendationer.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2018-03-26 lämnat sin granskning avseende
IT-säkerhet och informationssäkerhet för vårdinformationssystemet Cosmic och
dess integrering till rapportverktyget Diver, där bedömningen är att IT- och
informationssäkerhetsarbetet inom Cosmic och dess integration till Diver i allt
väsentligt är fungerande men lämnar följande rekommendationer:





Implementera riktlinjer för borttagande av användare som möjliggör att
behörigheter tas bort snarast efter avslutad anställning.
Införa en process för periodisk genomgång av behörigheter och
priviligierade användare i Cosmic.
Prioritera arbetet med att implementera en automatisk kontroll av loggar.
Prioritera arbetet med att segmentera serveradministratörers behörigheter.

Svar på rekommendationer
Region Jönköpings län arbetar aktivt med IT-säkerhet och informationssäkerhet
för att skydda information och IT-system som är en skyddsvärd tillgång i
verksamheten.

2018-05-02

RJL 2018/935

Detta görs bland annat genom IT-tekniska och administrativa åtgärder för att
uppnå och upprätthålla en optimal nivå beträffande informationstillgångarnas
sekretess, riktighet, och tillgänglighet.
De specifika rekommendationer som lyfts fram av revisorerna är redan under
åtgärd eller planeras inom kort att åtgärdas. I den fullständiga rapporten finns
ytterligare rekommendationer inom områden där det också finns ett pågående
arbete. Rapporten redovisar även ett antal iakttagelser som kommer att beaktas i
det fortsatta arbetet med IT-säkerhet och informationssäkerhet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2018-05-02
Missiv och granskningsrapport 2018-03-26

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Helena Glemdal-Bergqvist
IT-direktör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125
Tid:

2018-05-29, kl 09:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 121

Fördelning av inkomna granskningar
Inkomna granskningar fördelas enligt nedan:
 Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster
RJL 2018/602 – till nämnden FS
 Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård
från slutenvård och specialistvård till öppenvård och
primärvård
RJL 2018/603 – till nämnden FS
 Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015
RJL 2018/604 – till RS
 Granskning av IT- säkerhet i Region Jönköpings län
RJL 2018/935 – till RS
 Granskning av årsredovisning 2017
RJL 2018/936 – till RS, nämnderna FS, TIM, ANA
 Granskning av e- hälsa - del 2 vårdtjänster
RJL 2018/937 – nämnden FS

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-46
Tid:

2018-04-10 kl.09:00-20:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§42

Fördelning av inkomna granskningar
Ordföranden redovisar inkomna granskningar och fördelar dessa
enligt följande:
 RJL 2018/602 Granskning av e-hälsa - del 1
invånartjänster, till regionstyrelsen och nämnden för
folkhälsa och sjukvård.
 RJL 2018/603 Granskning av regionens arbete med att
förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till
öppenvård och primärvård, till regionstyrelsen och
nämnden för folkhälsa och sjukvård
 RJL 2018/604 Uppföljning av granskningar genomförda
2013 och 2015, till regionstyrelsen.
 RJL 2018/935 Granskning av IT- säkerhet i Region
Jönköpings län, till regionstyrelsen.
 RJL 2018/936 Granskning av årsredovisning 2017, till
regionstyrelsen.
 RJL 2018/938 Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster,
till regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och
sjukvård.

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Hans Rocén (M)
Ordförande

Raymond Pettersson (C) Per Eriksson (C)
§§ 24-36
§§ 37-46

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Samuel Godrén (SD)
§§ 24-46

Region Jönköping
Rapport: Granskning av IT-säkerhet
Mars 2018

Oscar Rydén
Max Wann-Hansson
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
EY har på uppdrag av regionrevisionen genomfört en granskning syftande till att ge
revisorerna underlag för att bedöma om IT-säkerheten inom kritiska områden i
vårdinformationssystemet Cosmic, samt dess integration till rapportverktyget Diver
hanteras på ett ändamålsenligt sätt.
Granskningen har fokuserats kring nedan fem revisionsfrågor:

 Finns kontroller avseende behörighetshantering i Cosmic som säkerställer att
personal endast har åtkomst till funktioner lämpliga för dennes behov?

 Finns kontroller avseende programförändringar i Cosmic som säkerställer att inga
förändringar som inte är ändamålsenliga för systemet implementeras?

 Finns kontroller och uppföljningsrutiner hos regionen som säkerställer att driften av
Cosmic hanteras på ett säkert och ändamålsenligt sätt?

 Är informationssäkerhetsarbetet inom regionen ändamålsenligt i syfte att säkerställa
patientsäkerhet i Cosmic?

 Säkerställer integrationen mellan Cosmic och Diver dataintegritet, dvs. sker hantering
och överföring av data från Cosmic till Diver på ett sätt sådant att det är aktuell och
korrekt data som presenteras i Diver?
Sammantaget bedömer vi att IT- och informationssäkerhetsarbetet inom kritiska områden
i vårdinformationssystemet Cosmic, samt dess integration till rapportverktyget Diver i allt
väsentligt är fungerande. Samtidigt har i granskningen iakttagelser inom granskade
områden noterats. Dessa iakttagelser presenteras i kapitel 4 i rapporten tillsammans med
tillhörande rekommendationer avsedda att stödja regionen i dess fortsatta arbete med IToch informationssäkerhet.
Identifierade iakttagelser har klassificerats enligt tre risknivåer avseende hur omfattande
dess eventuella inverkan på IT-säkerheten anses vara. De iakttagelser som anses
medföra högre risk är att:

 Serveradministratörer har behörighet till samtliga servrar inom regionen
 Ingen kontroll av priviligierade användares loggar i Cosmic genomförs
IT-miljön i regionen möjliggör idag ingen begränsning av serverbehörigheter utifrån vilka
servrar som är relevanta för en serveradministratörs arbetsuppgifter.
Serveradministratörer har således tillgång till samtliga övriga servrar i regionen och inte
enbart till de man har behov för. Regionen har ett pågående arbete med segmentera
serveradministratörers behörigheter sådant att behörighet ska begränsas till relevanta
servrar. EY ser detta som ett viktigt led i att stärka IT-säkerheten och rekommenderar
regionen att säkerställa att segmenteringen realiseras inom snar framtid.
IT-personal i regionen innehar höga behörigheter i Cosmic i syfte att kunna utföra sina
arbetsuppgifter. Dessa behörigheter är breda och gör att användaren har möjlighet att
läsa eller ändra information i stora delar av systemet. Uppföljning av loggar för hur dessa
behörigheter används genomförs vid misstanke om regelbrott, men ingen kontinuerlig
uppföljning sker. EY bedömer att uppföljningen av dessa behörigheter kan stärkas, och
rekommenderar regionen se över hur en manuell- eller automatisk kontroll av dessa
användares aktiviteter kan implementeras.
2

1. Inledning
1.1

Bakgrund

Hantering av känslig data så som patientinformation ställer högra krav på IT-säkerhet
inom Hälso- och sjukvården. Samtidigt blir man i takt med en accelererande digital
utveckling i allt högre utsträckning beroende av informationssystem för att kunna bedriva
verksamheten på ett effektivt sätt. Denna utveckling innebär med andra ord nya
möjligheter men introducerar även nya risker. För effektiv leverans av Hälso- och
sjukvård krävs ofta ett stort antal system, applikationer och komponenter som behöver
vara integrerade med varandra. Dessa behöver även i många fall kunna användas
externt av utomstående aktörer. Denna digitalisering medför även ytterligare utmaningar
under 2018 i ljuset av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft 25 maj
2018, vilken får konsekvenser för hur verksamheter hanterar personuppgifter och
information.
Utan ett väl fungerande och strukturerat IT- och informationssäkerhetsarbete finns risk för
både avsiktliga och oavsiktliga störningar samt en risk att känslig information som rör
enskilda personer kan läcka till obehöriga. Detta kan i sin tur leda till att Region
Jönköpings trovärdighet och anseende skadas, vilket kan resultera i såväl monetära som
icke-monetära förluster.
Ett centralt informationssystem för Region Jönköping är vårdadministrationssystemet
Cosmic som används mycket brett i hela regionen, både inom primärvården och
specialistvården. Ett ytterligare centralt system för verksamhetens fungerande och dess
ledning är publiceringsverktyget Diver som används för uppföljning och analys av
verksamhetsdata, ekonomi och personalinformation. Information och data i Cosmic ligger
till grund för en stor del av den information som publiceras i Diver (statistik, tillgänglighet,
besök, produktion, remisser, etc).
Mot bakgrund av förestående utmaningar inom IT- och informationssäkerhet och att
revisorerna i sin riskanalys har identifierat Cosmic och Diver som kritiska för regionens
verksamhet, har en granskning genomförts av hur systemens säkerhet och kvalitet
säkerställs, inkluderande kontroller och rutiner kring Cosmic, hur kvaliteten i integrationen
mellan Cosmic och Diver säkerställs, samt regionens arbete med IT- och
informationssäkerhet för att upprätthålla patientsäkerhet.

1.2

Syfte

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om IT-säkerheten
inom kritiska områden i Cosmic, samt dess integration till Diver adresseras på ett
ändamålsenligt sätt.
För att uppnå granskningens syfte besvaras följande delfrågor:

 Finns kontroller avseende behörighetshantering i Cosmic som säkerställer att
personal endast har åtkomst till funktioner lämpliga för dennes behov?
 Finns kontroller avseende programförändringar i Cosmic som säkerställer att inga
förändringar som inte är ändamålsenliga för systemet implementeras?
 Finns kontroller och uppföljningsrutiner hos regionen som säkerställer att driften av
Cosmic hanteras på ett säkert och ändamålsenligt sätt?
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 Är informationssäkerhetsarbetet inom regionen ändamålsenligt i syfte att säkerställa
patientsäkerhet i Cosmic?

 Säkerställer integrationen mellan Cosmic och Diver dataintegritet, dvs. sker hantering
och överföring av data från Cosmic till Diver på ett sätt sådant att det är aktuell och
korrekt data som presenteras i Diver?

1.3

Genomförande

Granskningen baseras på dokumentgranskning samt intervjuer (se källförteckning). I
förekommande har även stickprovsgranskning genomförts av relevanta kontroller inom
ramen för granskningens revisionsfrågor. Samtliga intervjuande har givits möjlighet att
sakgranska rapporten i syfte att säkerställa att slutsatser grundar sig i korrekt fakta.

1.4

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i förstudien för analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten
eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i
jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

 Regionens budget och verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-2019
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS)
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2. Styrning och förvaltning av IT inom regionen
2.1

Fullmäktiges målsättningar och uppdrag i budget
2017

I enlighet med Regionens budget och verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-2019
ska den operativa verksamheten verka för kontinuerlig utveckling och förbättring av
vårdens arbetssätt och genom nationell och regional samverkan kring standardiserat
arbetssätt arbeta för en effektiviserad vård, ökad kvalitet och patientsäkerhet.
Utgångspunkten är att rätt information ska finnas på plats i rätt tid vilket kräver
kontinuerlig utveckling av vårdens IT-stöd, där vårdinformationssystemet Cosmic är en
viktig del.
Regionens budget och verksamhetsplan 2017 beskriver även ett IT-stöd som möjliggör
samverkan mellan vårdcentraler, kliniker och hemsjukvård som ett viktigt led i att
möjliggöra en trygg och effektiv vårdsamordning som minskar återinläggningar och
undvikbar sjukvård. Patienter som inte längre har behov av resurser i den slutna vården
ska så snart som möjligt kunna lämna denna på ett tryggt sätt.

2.2

IT-centrum

Leverans av IT inom Region Jönköping sker i huvudsak genom stödverksamheten ITcentrum, i samverkan med verksamheterna och systemförvaltningsorganisation för
respektive system (Se vidare under avsnitt 2.4 – Systemförvaltningsmodell nedan). ITcentrum har samlat ansvar för IT-stöd för hela regionens verksamhet inom både
Folkhälsa och Sjukvård och Regional Utveckling. Detta är således ett mycket brett
uppdrag med ett stort antal system och tjänster. Viss IT, framför allt inom Regional
Utveckling, hanteras lokalt men den långsiktiga målsättningen är att all drift och
förvaltning av IT inom regionen ska ligga hos IT-centrum.
IT-centrum arbetar processinriktat enligt en styrmodell kallad Vägvisaren, se nedan
illustration i figur 1. Organisationens ingående områden och enheter är utformade för att
kunna tillhandahålla tjänster och lösningar enligt denna modell.
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Figur 1 - Styrmodell IT-centrum

IT-centrum har idag cirka 175 medarbetare. Organisationen leds av IT-direktören och är
indelad i två områden. Figur 2 visar hur organisationen är uppdelad i två områden. Det
ena området är ”Strategiskt ledningsstöd” som arbetar med strategisk ledning och
styrning av IT-centrums verksamhet och det andra huvudområdet är ”Kundleverans” som
ansvarar för leveransen av IT.

Figur 2 - Organisationskarta IT-centrum

 Enhet Lokal IT-service – Har kontakt med kunder på plats för att kunna utföra
support, felsökning, och installationer som kräver fysisk närvaro.
 Enhet Kundcenter – Har kontakt med kunder via Kundcenter och ansvarar för
support, fånga upp och hantera incidenter, samt viss övervakning av IT-miljön.
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 Enhet Analys och Design – Leder, analyserar, och kvalitetssäkrar verksamhetens ITlösningar.

 Enhet Utveckling – Ansvarar för nyutveckling och vidareutveckling av system och ITtjänster.

 Enhet Applikation och infrastruktur – Hanterar den tekniska infrastrukturen inom ITmiljön.
Majoriteten av IT-centrums personal är placerade i IT-centrums lokaler i Huskvarna.
Utöver detta finns ett 30-tal medarbetare inom Enhet Lokal IT-service som är placerade
på de tre akutsjukhusen i Jönköping, Eksjö, och Värnamo.
För den praktiska förvaltningen av systemen, tjänster, och komponenter är IT-centrum
organiserade i åtta förvaltningsgrupper, se figur 3 nedan. Varje förvaltningsgrupp
ansvarar för förvaltning av en samling system inom en viss kategori. Inom var och en
finns medarbetare från verksamhetens olika enheter beskrivna i syfte att samla
kompetens nödvändig för förvaltningen och motverka att verksamhetens enheter arbetar i
silos. De förvaltningsgrupper som är mest intressanta inom ramen för denna granskning
är förvaltningsgruppen ”Cosmic m.fl”, förvaltningsgruppen ”Administration, stöd och
tandvård” som förvaltar Diver, samt förvaltningsgruppen ”Infrastruktur server, lagring,
operativ, distribution, paketering” som förvaltar servrar och databaser för både Diver och
Cosmic.

Figur 3 - Förvaltningsgrupper IT-centrum

2.3

Vårdinformationssystemet Cosmic

Vårdinformationssystemet Cambio Cosmic (fortsatt Cosmic) har varit i bruk inom Region
Jönköping sedan 2008 och används idag av cirka 10000 användare. Systemet är byggt
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på en central plattform med en rad olika tillhörande moduler för att kunna stödja all typ av
hälso- och sjukvård. Region Jönköping har sedan införandet haft som strategi att Cosmic
ska användas gemensamt i hela regionen för att skapa förutsättningar för god och säker
vård. Det ska vara ett vårdinformationssystem som stödjer hela patientprocessen och
skapar förutsättningar för att ge rätt vård till rätt patient vid rätt tillfälle, med rätt
information som underlag. Med en tydlig struktur, standard och systematik i systemet ska
förutsättningar ges för likvärdig patientadministration samt underlättad teknisk
administration. Verksamheten använder idag de flesta tillgängliga moduler i Cosmic,
både inom primärvården och specialistvården.
Cosmic är utvecklat och levereras av Cambio Healthcare Systems (fortsatt Cambio). I
Sverige använder sig sju landsting och regioner förutom Jönköping av systemet: Region
Jämtland Härjedalen, Region Östergötland, Region Kronoberg, Landstinget i Värmland,
Landstinget i Västmanland, Landstinget i Kalmar Län, och Uppsala Läns Landsting.
Samtliga dessa använder likt Jönköping systemet inom både primärvården och
specialistvården. Dessa åtta vårdgivare, tillsammans med en privat aktör i Capio AB, har
gått samman i ”Kundgrupp Cosmic”. Kundgruppen träffas regelbundet i syfte att
samverka kring förvaltning och utveckling av systemet, och skapa en enhetlig
kravställning gentemot Cambio inför kommande versionsuppgraderingar.
Trots den samverkan som sker i kundgrupperna ser versionerna för de olika landstingen
väldigt olika ut. Cosmic präglas av en hög grad av konfigurerbarhet för att kunna anpassa
systemet efter verksamhetens behov, och det är även integrerat med andra mindre
system. Versionsuppgraderingar av systemet är därför mycket tidskrävande och
involverar både systemspecialister inom IT-centrum, konsulter från Cambio, samt
systemförvaltare och modulansvariga inom Folkhälsa och sjukvård som analyserar och
beslutar om lämplig konfigurering samt ansvarar för utbildning och informationsinsatser
mot verksamheten.
Den senaste versionsuppgraderingen infördes i oktober 2017 då man gick upp i Cosmic
8.1. Inom Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköping, Region Östergötland, och
Landstinget i Kalmar Län) finns en fördjupad samverkan kring standardiserat
användande utifrån ett IT-perspektiv. Denna samverkan syftar till att utreda i vilken mån
landstingens verksamhetsprocesser kan harmoniseras och på så sätt skapa en mer
enhetlig kravställning gentemot Cambio samt skapa skalfördelar vid införande av
versionsuppgraderingar.
Som nämnt ovan är Cosmic uppbyggd med en central plattform med tillhörande moduler
och komponenter som kan kopplas på beroende på verksamhetens behov. En viktig
komponent inom ramen för denna granskning är Cosmic Intelligence (CI) som är ett
informationslager varifrån användare kan hantera, beskriva, och presentera information
från samtliga moduler i Cosmic. CI innehåller samma information som Cosmic men är
utvecklad för att tillhandahålla översiktlig information och användas för analys,
rapportering, och uppföljning. Från CI överförs sedan data som presenteras i
presentationsverktyget Diver.

2.4

Diver

Diver är ett verktyg för planering, kontroll, analys och uppföljning med syfte att
tillhandahålla beslutsunderlag för styrning av verksamheten. Systemet är ett
publiceringsverktyg för verksamhetsdata, ekonomidata, och personalinformation och är
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därför centralt för Region Jönköpings fungerande på ledningsnivå. Inom ramen för denna
granskning innefattas data i Diver som härrör från Cosmic. Diver är dock integrerat med
tiotalet ytterligare system som föder data även inom områdena Tandvård, Läkemedel,
Personal, och Ekonomi för att kunna ge verksamhetsövergripande information. Inom
Region Jönköping finns ett så kallat ”Diverråd” som utöver systemförvaltningen innehåller
representanter från samtliga system som föder data till systemet. Syftet med detta forum
är att fånga upp respektive systems krav och önskemål kring systemet för att kunna
besluta om och prioritera utveckling.
Systemleverantör av Diver är företaget Infotool. De är dock i ytterst liten utsträckning
involverade i förvaltning och vidareutveckling av systemet. Detta ansvar ligger primärt
hos förvaltningsgruppen för Administration, stöd och tandvård inom IT-centrum som utför
fortlöpande vidareutveckling och nyutveckling av rapporter som kan publicera information
som efterfrågas av verksamheten.

2.5

Systemförvaltningsmodell

Region Jönköpings ramverk för systemförvaltning har sin grund i förvaltnings- och
portföljstyrningsmodellen pm3 som används av i stort samtliga landsting i Sverige.
Modellen har dock i viss mån justerats av regionen med en ambition att fokusera på
utveckling av processer och verksamhetsflöden i första hand, samt värdera hur IT-stöd
och digitala lösningar kan användas optimalt kopplat till verksamhetsprocessernas
behov.
Den övergripande strukturen för regionens systemförvaltningsmodell illustreras i figur 4
nedan. I de två så kallade programstyrgrupperna sitter berörda representanter från
regionens ledningsgrupp med ansvar för övergripande samordning och prioritering för de
underliggande styrgrupperna, strategisk utblick och styrning, samt att frågor som berör
hela regionen lyfts till regionens ledningsgrupp.
Under de två programstyrgrupperna finns så kallade styrgrupper indelat per
verksamhetsområde med ansvar för relaterade system och applikationer.

Figur 4 – Systemförvaltningsmodell
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Styrgrupperna får sitt uppdrag från och rapporterar till respektive programstyrgrupp.
Styrgruppen har budgetansvar för de system som ligger inom styrgruppens område och
har mandat att prioritera och agera inom ramen för tilldelad budget. På årsbasis ska
styrgruppen utforma förvaltningsplaner som rapporteras till programstyrgruppen och
beskriver de initiativ man anser nödvändiga inför kommande verksamhetsår. Styrgruppen
har också ett ansvar att säkerställa att nyttor och effekter av beslutade utvecklingsinitiativ
kan realiseras i verksamheten. Beroende på omfattningen av styrgruppens ansvar sker
deras sammanträden med olika frekvens. Styrgruppen IT-vårdtjänster som ansvarar för,
bland annat, förvaltningen av Cosmic har veckovisa sammanträden då de har ett brett
ansvar och många frågor att gå igenom.
Styrgruppens sammansättning för verksamheten beslutas av ansvarig direktör. Därutöver
utser regionledningskontoret och IT-centrum representation på ledningsnivå från sina
respektive verksamheter. För de viktigaste systemen utses specifika roller och ansvar
enligt figur 5 nedan.

Figur 5 - Roller och ansvar i förvaltningsgrupp

 Systemägare – Har det yttersta ansvaret för systemet och fattar övergripande beslut
för systemet under dess livscykel. Som huvudregel är ansvarig direktör systemägare
för samtliga system som direktörens styrgrupp ansvarar för, men systemägarskapet
kan även delegeras till medarbetare som är underställda direktören.
 Systemförvaltare – Tillsätts av systemägare. Systemförvaltaren är operativt ansvarig
för systemet (tillsammans med förvaltningsledare IT) utifrån beslut från
systemägaren, samt utifrån fastställd systemförvaltningsplan. Systemförvaltaren
ansvarar för att verksamhetens behov och önskemål tillgodoses genom att, till
exempel, planera och genomdriva förändringar, samordna utvecklingsinsatser för
systemet, samt ansvara för information och utbildning till användare i verksamheten.
 Tjänste- och objektägare IT – Har övergripande ansvar för IT-delen och arbetar
strategiskt med utveckling, förvaltning, och leverans av IT för att säkerställa att den
möter verksamhetens behov på ett effektivt sätt. Tillsammans med systemägare
arbetar tjänste- och objektägare IT för att skapa en enhetlig strategi på lång sikt
avseende utveckling och förvaltning av systemet.
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 Förvaltningsledare IT - Är ansvarig på taktisk och operativ nivå för utveckling,
förvaltning, och leverans av IT utefter fastställd budget och strategisk riktning
kommunicerad från tjänste- och objektägare IT. Förvaltningsledare IT ansvarar för att
rätt kapacitet och kompetens finns i förvaltningsgruppen för att kunna säkerställa
korrekt leverans.
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3. Beskrivning av granskade områden
3.1

Behörighetshantering i Cosmic

Beträffande IT- och informationssäkerhet är det av yttersta vikt att behörigheter i
informationssystem är lämpligt definierade, det vill säga att rätt personer har rätt tillgång
vid rätt tidpunkt, med rätt anledning. Antalet Cosmic-användare i regionen är mycket högt
vilket gör behörighetshanteringen komplex och ökar risken för att kritisk information går
förlorad eller sprids till obehöriga. En hög grad av den information som behandlas i
Cosmic omfattas av patientdatalagen varvid det föreligger höga krav på att känslig
information så behandlas med integritet och tillförlitlighet.
Granskningen har fokuserats kring kontroller och rutiner relaterat till:








Autentisering och säkerhetsinställningar
Tillägg av ny behörighet
Förändring av befintlig behörighet
Borttag av behörighet
Periodisk genomgång av befintliga behörigheter
Hantering av priviligierade behörigheter

Autentisering och säkerhetsinställningar
Enligt framtagna riktlinjer gällande lösenord i regionens informationssäkerhetspolicy ska
lösenordsinställningar i verksamhetens informationssystem (på ett minimum):






Bestå av minst 8 tecken
Innefatta komplexitet med en kombination av siffror, bokstäver och specialtecken
Bytas var 90:e dag
Systemadministratörer ska ha utökat lösenordskrav på minst 10 tecken.

I granskningen har faktiska lösenordsinställningar i Cosmic efterfrågats, och det har
kunnat säkerställas att de inställningar som är definierade överensstämmer med
regionens informationssäkerhetspolicy.

Tillägg och förändring av behörigheter
Vid beställning av ny behörighet i Cosmic ligger HSA-katalogen till grund för
användarregistrets uppgifter. HSA är en elektronisk nationell katalog som innehåller
kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och
omsorg. Vid nyanställning registreras man per automatik i HSA-katalogen genom att man
läggs upp som anställd i Heroma, regionens HR- och lönesystem. Endast personer som
finns upplagda i HSA-katalogen kan bli registrerade som användare i Cosmic eftersom
det användar-ID som generas i HSA ligger till grund för det användar-ID som används för
att tilldela användaren behörighet i Cosmic. För att övriga personer (icke-anställda, till
exempel konsulter eller studenter) ska kunna läggas upp i Cosmic behöver en lokal HSAadministratör i verksamheten manuellt skapa en post i HSA-katalogen som sedan kan
användas för att generera ett användar-ID i Cosmic.
En ansvarig kontaktperson inom varje enhet utses för att ansvara för enhetens
användarlista. Användarlistan ska dokumenteras enligt en framtagen standardiserad
blankett kallad ID34. Denna ska innehålla samtliga anställda med Cosmic-behörighet
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inom enheten och vad de har för användarroll. Kontaktpersonen, eventuellt tillsammans
med ytterligare ansvariga inom enheten, utför även beställning av ny behörighet eller
förändring av befintlig behörighet i Cosmic. Denna beställning görs i tjänstekatalogen på
intranätet. Tjänstekatalogen är konfigurerad sådant att enbart behöriga personer har
möjlighet att utföra en beställning. Med beställningen ska alltid aktuell rad i ID34 bifogas.
Tjänstekatalogen är integrerad med ärendehanteringssystemet SDM. Kundcenter på ITcentrum tar emot beställningen och kontrollerar att beställningen är korrekt utförd och att
ID34 är bifogad, om inte returneras ärendet till beställaren. Kundcenter kontrollerar även
användarnamn och övriga uppgifter mot HSA-katalogen och utför sedan upplägg eller
förändring av behörigheten efter beställningen.
Behörigheter i Cosmic är rollbaserade, med extra behörigheter som kan läggas till för
specifika personer efter behov. Användarrollerna styr vilka funktioner användaren kan
utföra, och för vilka enheter. Avseende möjlighet att läsa information har samtliga
användare i Cosmic i grunden full läsrätt, vilket innebär att man kan läsa information inom
hela regionen och för alla dess patienter. Utgångspunkten är dock att man har tillgång till
information inom sin enhet och för de patienter man ansvarar för. För att få tillgång till
annan information krävs aktiva val från användaren. All åtkomst loggas i systemet varvid
det finns möjlighet att i efterhand kontrollera vilken information användare har ändrat eller
tittat på. För patienter med journalspärr kommer det också alltid upp en notis i systemet
och för att komma vidare måste man bekräfta att man fått godkännande från patienten.
Sådana ”överträdelser” av journalspärrar loggas och kan således följas upp i efterhand.

Borttag av behörigheter
Förfarandet för borttag av behörighet i Cosmic när en resurs avslutar sin anställning är i
stort detsamma som för tillägg av ny behörighet. Denna process innefattar dock två olika
typer av borttag. Dels tas resursens behörighet till Cosmic bort, det vill säga möjligheten
att komma åt systemet, och dels inaktiveras användaren i Cosmic vilket innebär att det
inte längre är möjligt att planera vårdåtgärder för resursen.
Det första steget är att göra en beställning för borttag av resursens behörighet. Denna
beställning görs av enhetens kontaktperson med bifogat utdrag ur ID34, likt vid upplägg
av nya behörigheter beskrivet ovan. Användarens behörighet till enheten som har beställt
borttaget tas därefter bort av kundcenter på IT-centrum. Verksamheten ansvarar sedan
för att genomföra kontrollpunkter enligt definierad checklista för borttag av resurs. Dessa
innefattar kontroller för att säkerställa att samtliga besök, aktiviteter, åtgärder, osv. som
finns planerade för resursen hanteras och planeras om. Detta är ett viktigt led i
processen avseende patientsäkerheten. När dessa kontrollpunkter är genomförda lägger
kontaktpersonen en ny beställning i tjänstekatalogen för inaktivering av resursen i
Cosmic. I denna beställning bifogas en blankett där det intygas att samtliga åtgärder i
checklistan har tagits. Användaren inaktiveras och finns inte längre som tillgänglig resurs
för den enhet som har beställt borttag. Om det är den sista enheten som beställer borttag
inaktiveras resursen helt i Cosmic och det går inte att planera in vårdåtgärder för
resursen på någon enhet.
Regionen har en ekonomimodell som gör att varje enhet betalar för varje användare i
Cosmic. Detta medför incitament för verksamheten att ta bort användare som inte är i
behov av behörighet. Trots detta incitament är det inte ovanligt att verksamheterna är
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långsamma på att beställa borttag av användare (se iakttagelse 1.1 i avsnitt 4). Det finns
heller inga riktlinjer eller tidsreferenser för när borttag av användare ska göras.

Periodisk genomgång
En genomgång av behörigheter görs 3 gånger per år genom att IT-centrum skickar ut
listor på aktiva HSA-användare till respektive verksamhet för granskning. Ansvarig
person i verksamheten ska i denna gå igenom listan för att kontrollera att det inte finns
kvar några anställda som har avslutat sin anställning i HSA-katalogen. Denna
genomgång inkluderar dock inte en genomgång av behörigheter i Cosmic (se iakttagelse
1.2 i avsnitt 4). Det finns heller ingen koppling mellan HSA-katalogen och Cosmic som
gör att användare avslutas per automatik om de tas bort i HSA-katalogen.
En rutin finns för att granska loggar i Cosmic regelbundet i syfte att säkerställa att
användare inte utnyttjar möjligheten till full läsrätt i systemet för andra syften än de
tjänsten kräver. Enligt rutinen ska verksamhetschefen granska loggar för två anställda
varje månad och därefter fylla i ett dokument för spårbarhet i att granskningen har utförts.
I dokumentet anges vilka loggar man har tittat på och om några avvikelser har
identifierats. Verksamhetschefen signerar sedan dokumentet och skickar in det till ITcentrum per brev. Automatisk kontroll av loggarna i Cosmic finns inte (se iakttagelse 1.3 i
avsnitt 4). Det finns för närvarande ett initiativ för att automatisera kontrollen av loggarna
genom en lösning kallad Loggpoint. Tanken är att systemet ska identifiera utmärkande
beteenden avseende vilka patienter och data användaren tittar på och på så vis upptäcka
obehörig åtkomst till patientdata.

Priviligierade användare
Priviligierade användare definieras i denna granskning som användare med tillgång till
infrastrukturkomponenter (server och databas) samt användare med utökad läs- och
ändringsrätt i Cosmic.
Behörigheter till server och databas tilldelas främst systemtekniker vid IT-centrum med
ett direkt behov av denna behörighet för att kunna utföra hans eller hennes
arbetsuppgifter. Upplägg av dessa behörigheter ska beställas av användarens chef via
tjänstekatalogen. Beställningen går sedan till förvaltningsgruppen för Infrastruktur server,
lagring, operativ, distribution, paketering som beslutar om tilldelning av denna behörighet
är lämplig.
Om man är serveradministratör är man det i dagsläget för samtliga servrar inom regionen
och inte enbart de servrar som är relevanta för den anställdes arbetsuppgifter (se
iakttagelse 1.4 i avsnitt 4). Det finns ett pågående arbete med att segmentera
behörigheter så att man t.ex. som systemtekniker för Cosmic endast har tillgång till de
applikationsservrar Cosmic driftas på. Samma sak gäller dock inte för behörigheter till
databaser, för dessa har användare enbart tillgång till de databaser den anställdes
arbetsuppgifter kräver.
Anställda från systemleverantören Cambio har behörighet till servrar och databas i syfte
att kunna bistå med support och felsökning i Cosmic. Beställning av dessa behörigheter
initieras av Cambio men följer i övrigt samma process som för interna behörigheter där
godkännande sker av förvaltningsgruppen för Infrastruktur server, lagring, operativ,
distribution, paketering. Även för Cambios behörigheter gäller att serveradministratörer
har denna behörighet för samtliga servrar (se iakttagelse 1.4 i avsnitt 4).
14

Inom IT-centrum finns ett antal kategorier användare som innehar högre behörighet i
Cosmic. Detta innefattar bland annat applikationsspecialister, kundservice,
systemtekniker, systemutvecklare, och systemadministratörer, samt tre supportresurser
från Cambio. Dessa är breda behörigheter som gör att användaren kommer åt i stort sett
allt i applikationen. Dessa behörigheter beställs av förvaltningsledare IT utifrån den
anställdes uppdrag och läggs upp av kundservice. Även ett fåtal användare i
verksamheten har högre behörighet, men dessa är mer begränsade.
Då och då genomförs rensningar av höga behörigheter för servrar, databaser, och i
applikationen. Det finns dock ingen etablerad process för att detta ska utföras
regelbundet (se iakttagelse 1.5 i avsnitt 4). En kompenserande åtgärd är dock att
användarens Active Directory-konto inaktiveras automatiskt då en anställd avslutas i HRsystemet Heroma, och för externa användare (konsulter) finns alltid ett definierat
slutdatum som inaktiverar kontot vid avslutande av dennes uppdrag. Det sker heller
ingen periodisk genomgång av behörigheter som innehas av support från Cambio (se
iakttagelse 1.5 i avsnitt 4).
Granskning av loggar för priviligierade behörigheter i Cosmic genomförs vid misstanke
om regelbrott. En liknande regelbunden stickprovskontroll som utförs för användare i
verksamheten genomförs dock inte för priviligierade användare i applikationen (se
iakttagelse 1.6 i avsnitt 4).

3.2

Utvecklings- och förändringsarbete i Cosmic

Förändringar och utveckling är en kritisk del i en verksamhetens hantering av
informationssystem. För att applikationer och system ska kunna möta verksamhetens
mål avseende funktionalitet, tillgänglighet, och integritet behöver kontinuerliga
uppdateringar eller rättningar göras. I dessa fall är det viktigt att ha ett väl fungerande
utvecklings- och förändringsarbete för att kritisk information inte ska gå förlorad och för
att systemförändringar inte medför oönskad funktionalitet eller driftstopp.
Granskningen har fokuserats kring kontroller och rutiner relaterat till:

 Initiering och godkännande av programförändringar
 Testning och övervakning av programförändringar
 Implementation av programförändringar
En viktig förutsättning för utvecklings- och förändringsarbete i Cosmic är kundgrupp
Cosmic vilken Region Jönköping är del av tillsammans med 8 regioner och landsting
samt en privat aktör i Capio AB. Tanken är att i detta forum skapa en enhetlig
kravställning gentemot systemleverantören Cambio och arbeta för en standardiserad
produkt som tillfredsställer behoven hos samtliga aktörer i kundgruppen. Kundgruppen
tar gemensamt fram en utvecklingsplan som ligger till grund för Cambios produktplaner
inför kommande releaser. Alla beslut som rör utveckling tas därför gemensamt i
kundgruppen i dialog med Cambio.
Region Jönköping har definierat fyra olika typer av förändringar som till större del baseras
på förändringens storlek:

 Versionsuppgraderingar
 Feature packs
 Serivce packs
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 Hot fixes
Oavsett vilken typ av förändring det är, följer alla nya uppdateringar samma övergripande
förändringsprocess. Det som skiljer dem åt i processen är insatsen och hur
genomgående varje del genomförs. Förändringsprocessen är indelad i två delar, en del
för att utveckla och anpassa lösningen som visas nedan i figur 6 och en del för
implementation.

Figur 6 - Process "Utveckla och anpassa lösning"

Godkännande av förändringar
För större uppgraderingar som berör hela Cosmics kundgrupp, beslutas all utveckling
gemensamt av alla objektägare och CIOs i kundgruppen. Efter godkännande från
kundgrupp är det Cambio som ansvarar för utvecklingen. I avtalet med Cambio framgår
det vilka kvalitetssäkringsaktiviteter som Cambio måste genomföra vid ny utveckling.
När ett behov av utveckling som är specifikt för Region Jönköping har identifierats
genomförs först ett antal analyser så som riskanalys och verksamhetsanalys. Utifrån
analyser av verksamhetens behov skapas ett underlag som ligger till grund för de
aktiviteter som ska anpassa produkten till verksamhetens behov och krav.

Testning av förändringar
För de uppgraderingar som är gemensamma för hela Cosmics kundgrupp skapas en
referensgrupp som består av personer från alla eller utvalda kunder. En
acceptanskontrollör (en av kunderna) utses gemensamt av kundgruppen och ansvarar
för mottagande och acceptanstestning av utvecklingen. Det finns inget standardiserat
testningsprotokoll som är gemensamt för hela kundgruppen. Däremot återkopplas all
testning som acceptanskontrollören genomfört till kundgruppen och alla kunder kan
framföra sina testningsbehov.
För Region Jönköpings egna specifika utvecklingsprojekt testas först en installation i en
testmiljö för att säkerställa att den går att installera och att produkten är korrekt. En
övergripande funktionskontroll genomförs också i testmiljön innan man går vidare. Nästa
steg är att installera produkten i två produktionstestmiljöer, QA Test och QA Integration. I
QA Integration säkerställer man att kopplingen mellan Cosmic och övriga system
fungerar och i QA Test säkerställer man att Cosmic fungerar i enlighet med funktionella
krav. Resurser för verksamheten är delaktiga i testningen för att säkerställa att produkten
möter verksamhetens behov och krav. Efter testningen skapas en testrapport som
innehåller utfall av testerna, testresultat, erfarenheter och defekter med handlingsplan.
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All testning dokumenteras och lagras i ett program som heter ReQtest medan
felhantering för identifierade avvikelser hanteras av Cambio och rapporteras i deras
ärendehanteringssystem Jira.

Implementation av förändringar
Vid implementation av uppgraderingar som är gemensamma för hela kundgruppen är det
acceptanskontrollören som först produktionssätter dessa. Övriga aktörer i kundgruppen
avvaktar till acceptanskunden har implementerat förändringen.
När Region Jönköping ska implementera en lösning eller en produkt följer det alltid den
hantering och process för implementation som illustreras i figur 7 nedan. För att inte
påverka verksamheten i för stor omfattning har regionen två definierade servicefönster
per år, ett på våren och ett på hösten, när förändringar får implementeras.

Figur 7 - Process "Implementation av lösning"

Vid implementation utformar en leveransansvarig inom berört projekt eller
förvaltningsgrupp en driftsättningsplan. Leveransansvarig skickar också en
förändringsbegäran i ärendehanteringssystemet SDM till driftchef som alltid ska
godkänna alla förändringar innan driftsättning. Innan förändringsbegäran är godkänd
genomförs tester av återställningsmöjligheter och acceptanskriterier inför implementation.
När dessa tester är klara och förändringsbegäran är godkänd implementeras
förändringen enligt driftsättningsplanen.
Vid kritiska eller akuta förändringar går utveckling- och förändringshanteringsprocessen
till på samma sätt som för övriga förändringar fast i en snabbare takt. Denna typ av
förändringar kan även implementeras utanför de två definierade servicefönstren, vilket
det i dessa fall är systemägare och styrgrupp som beslutar om.

Förändringsledning
En stor del av arbetet vid införande av förändringar är förändringsledning i syfte att
realisera och införliva lösningen i verksamheten. I detta görs en översyn som involverar
verksamhetsanalys, processkartläggning, framtagande av övergripande riktlinjer, samt
underlag för konfigurering. Efter leverans av lösningen från IT-centrum samordnas
utbildnings- och informationsinsatser till verksamheten av Folkhälsa och sjukvård som
driver förändringen i samverkan med utsedda superanvändare i verksamheten. Det är
superanvändarna som leder det dagliga implementerings- och förändringsarbetet i
verksamheten för att förankra lösningen.
På ett minimum fyra gånger per år genomförs kontaktpersonsnätverksträffar inom
regionens tre länsdelar. Där förmedlas och inhämtas information som ska säkerställa ett
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korrekt användande av Cosmic. Även inom användargruppen för Cosmic anordnas
regelbundna träffar för avstämning kring aktuella frågor kopplade till vårdens behov.

3.3

IT-drift för Cosmic

Rutiner och kontroller inom IT-drift är av stor vikt i syfte att säkerställa en IT-miljö som
tillgodoser verksamhetens behov avseende säkerhet och tillgänglighet. För Cosmic
föreligger höga krav på en tillförlitlig IT-drift för effektiv leverans av vårdtjänster och
patientsäkerhet i vården.
Granskningen har fokuserats kring kontroller och rutiner relaterat till:






Hantering av incidenter relaterade till Cosmic
Säkerhetskopiering (Backuphantering) och återläsning av information i Cosmic
Övervakning av schemalagda jobb till och från Cosmic
Övervakning av driftmiljön

Hantering av incidenter relaterade till Cosmic
Ärendehanteringssystemet Service Desk Manager (SDM) används av regionen som
verktyg för registrering och hantering av incidenter. Primärt ansvar för processen för
hantering av incidenter ligger hos enhet Kundcenter inom IT-centrum. Incidenter kommer
in via tre vägar:

 En användare ringer eller mailar till first line support hos Kundcenter som registrerar
ärendet i SDM utifrån användarens uppgifter.

 En användare registrerar en incident i tjänstekatalogen på intranätet. First line
support hos Kundcenter mottar incidenten och registrerar i SDM.

 Incident genereras inom processen för övervakning och registreras i SDM av
ansvarig person för övervakningen.
Kundcenter är ansvariga för att värdera incidenten och förbereda åtgärd. Incidenten
värderas genom att prioritet sätts utifrån dess omfattning samt påverkan. Om first line
support själva kan hantera en inkommen incident gör de detta direkt, om inte tilldelas den
second line-support eller respektive förvaltningsgrupp för att genomföra utredning och
felsökning. Vid större incidenter med stor påverkan kopplas även incident manager in för
att leda arbetet med incidenten. Ansvarig person för incidenten genomför lämpliga
åtgärder för att hantera incidenten, vid behov kan även en förfrågan om förändring
initieras. När incidenten är åtgärdad, det vill säga när användaren inte längre bedöms
vara påverkad, skall ansvarig person markera den som ”Åtgärdad” i SDM. Användaren
som rapporterade incidenten informeras då och har 7 dagar på sig att återkoppla om han
eller hon fortfarande inte anser den vara åtgärdad. Om ingen återkoppling sker inom 7
dagar bedöms incidenten vara avslutad. Vid större incidenter som haft mycket stor
påverkan på verksamheten initieras en så kallad ”Händelseanalys” för att utreda
grundorsaker och nödvändiga åtgärder.

Säkerhetskopiering och återläsning av information i Cosmic
För schemaläggning och hantering av säkerhetskopiering använder sig Region
Jönköping av IBM’s lösning för programvarudefinierad lagring IBM Spectrum Storage.
Full säkerhetskopiering av information i Cosmic sker dagligen under natten. I dessa tas
en komplett kopia på databasen som sedan sparas på disk. Under dagen tas även
backuper på databasens transaktionsloggar varje kvart. Detta är loggar som sparar alla
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händelser (det vill säga alla förändringar som sker) i databasen, vilket i praktiken innebär
att maximalt 15 minuters information går förlorad vid händelse av ett avbrott i Cosmic.
Det tekniska ansvaret för säkerhetskopieringen, det vill säga att se till att den fungerar,
ligger hos förvaltningsgruppen för Infrastruktur server, lagring, operativ, distribution,
paketering inom IT-centrum. Den kontinuerliga övervakningen, det vill säga att kontrollera
att säkerhetskopior tas enligt planen, ligger hos enhet Kundcenter. IBM Spectrum
Storage är konfigurerat så att automatiska mail skickas till en gemensam mailbox om en
backup inte har genomförts, eller inte har kunnat tas som planerat. Enligt ett rullande
schema har 2nd line på Kundservice har kontinuerlig monitorering av denna mailbox. Om
en backup inte har kunnat genomföras körs den om på nytt. Vid eventuella kvarvarande
fel registreras en incident i SDM för hantering av förvaltningsgruppen för Infrastruktur
server, lagring, operativ, distribution, paketering.
Återläsning från säkerhetskopior genomförs en gång i veckan på fredagseftermiddagar.
Däremot genomförs inga regelbundna dokumenterade återläsningstester (se iakttagelse
2.1 i avsnitt 4). Den återläsning som görs sker till Cosmics så kallade elevmiljö, vilket är
en utbildningsmiljö där nyanställda kan läras upp utan att påverka information och
funktionalitet i produktionsmiljön. Elevmiljön är en direkt kopia av produktionsmiljön med
skillnaden att patientdata är exkluderad. Den veckovisa återläsning som genomförs
inkluderar därför inte patientdata, men i övrigt innebär det en full återläsning från senaste
säkerhetskopia. Under helgen körs sedan en så kallad DBCC (Database Consistency
Checker) vilket kontrollerar återläst data i syfte att säkerställa att denna inte är felaktig
eller korrupt. Återläsning till produktionsmiljön görs inte på regelbunden basis. Senaste
gången det gjordes var vid uppgraderingen till Cosmic 8.1 under 2017, vilket enligt
uppgift gick smärtfritt och tog ett par timmar att genomföra.

Övervakning av schemalagda jobb i Cosmic
Enligt uppgift vid granskningen finns inga schemalagda jobb till eller från Cosmic som är
kritiska avseende systemets funktionalitet eller integritet. Ett viktigt schemalagt jobb är
dock den dataöverföring som sker mellan kärnsystemet Cosmic och informationslagret
Cosmic Intelligence (CI). I CI kan organisationen hantera, beskriva, och presentera
information från Cosmic, och det är även härifrån som rapporter i Diver hämtar data,
varför riktigheten i överföringen mellan Cosmic och CI är viktig. Detta jobb körs varje natt
och övervakas av förvaltningsgruppen för Cosmic samt förvaltningsgruppen för Diver
genom att kontrollera automatiska rapporter som skickas till deras gemensamma
mailbox.

Övervakning av driftmiljön
Omfattande övervakning sker i dagsläget av driftmiljön. På komponentnivå (så som
servrar och databaser) sker övervakning med hjälp av Microsofts verktyg System Center
Operations Manager (SCOM) i vilken händelser (events) genereras då fel eller problem
inträffar. På applikationsnivå sker övervakning med hjälp av Cambio System Monitoring
(CSM) vilket är ett integrerat övervakningssystem för Cosmic som kontinuerligt övervakar
trender och prestanda i applikationen. I bägge fallen finns en grad av personberoende då
övervakning sker av definierade grupper eller personer som behöver identifiera problem
och registrera som incidenter i förekommande fall. Det finns en målsättning hos Region
Jönköping att minska detta personberoende och förenkla processen för identifiering av
problem i driftmiljön och man har därför ett pågående projekt med att helt automatisera
övervakningen på komponentnivå i Microsoft System Center Operations Manager
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(SCOM). I och med detta ska händelser (events) automatiskt generera incidenter i
ärendehanteringssystemet SDM, vilket förenklar information till support hos Kundservice
samt distribution till ansvarig servicetekniker. För komponenter relaterade till Cosmic
förväntas denna lösning vara fungerande inom 1 till 2 år.

3.4

Integration mellan Cosmic och Diver

Diver är ett centralt verktyg för planering, uppföljning, och analys av regionens
verksamhet med Cosmic som ett av de system som föder mest kritisk verksamhetsdata
in i Diver. En viktig aspekt i detta är därigenom integrationen mellan Cosmic och Diver,
det vill säga hur data överförs mellan systemen och hur denna säkerställer att det är
korrekt och riktig information som presenteras i Diver.
Granskningen har fokuserats kring:

 Systemarkitektur för Cosmic
 Dataöverföring mellan Cosmic och Diver
 Säkerställande av dataintegritet, det vill säga hur det säkerställs att data som förs
över från Cosmic är komplett

Systemarkitektur för Cosmic
Ansvaret för systemarkitekturen i Cosmic och dess ingående moduler ligger hos
systemleverantören Cambio. De ansvarar för att säkerställa att systemets arkitektur är
lämplig baserat på de krav som kommer från Cosmics kundgrupp och i samband med
nya releaser upprätta en systembeskrivning som beskriver denna. Se nedan figur för en
översiktlig systemarkitektur för Cosmic. Det är alltså Cambio och inte Region Jönköping
som fattar beslut avseende denna även om man, tillsammans med representanter från
övriga i kundgruppen, har möjlighet till diskussion och insikter kring de beslut som fattas
av Cambio.

Messenger

Samordnad vårdplan.

Psykiatri

Akutliggare

Barnhälsovård

Obstetrik

TM (op.planering)

PAS (Vårdadmin.)

Läkemedel

BoS

Vårddokumentation

Cosmic

Scriptmodul

CCHSA

CI

CCP

Ramverk

Figur 8 - Övergripande systemarkitektur Cosmic

Cosmic har dock ett stort antal integrationer till andra system som används inom vården.
Majoriteten av dessa går genom Cosmic Connect Publish (CCP i figur 6 ovan), som är ett
presentationsverktyg i Cosmic som möjliggör integration till externa system. Undantagen
är integrationen till Diver som går via presentationsverktyget CI. De övriga verktygen i
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figuren ovan, Cosmic Connect HSA (CCHSA) som erbjuder standardiserad
informationsöverföring mellan nationell HSA-katalog och Cosmic samt Scriptmodul
används i dagsläget inte inom Region Jönköping.
Vid nyutveckling eller anpassning av befintliga lösningar ingår en analysfas som ett första
steg i utvecklingsprocessen. I denna analysfas skall en arkitekturanalys genomföras, i
vilken inverkan från lösningens arkitektur ska utvärderas. I denna fas har projektet eller
förvaltningsgruppen som ansvarar för lösningen stöd av den så kallade
arkitekturgruppen. I denna ingår chefsarkitekt, IT-strateg, IT-säkerhetsansvarig, samt alla
som innehar titeln arkitekt. Denna grupp träffas varannan vecka och fungerar som
rådgivande och beslutande organ i frågor som rör lösningsförslag.
Då det höga antalet integrationer inom regionens IT-miljö bidrar till en hög komplexitet
har även bildats ett så kallat Integration competency center (ICC) för att säkerställa att
dessa hanteras på ett enhetligt sätt. ICC innefattar ett team med integrationsspecialister
som ska integrationer i applikationslandskapet hanteras strategiskt och strukturerat. Som
utgångspunkt i arbetet finns ett framtaget ramverk med riktlinjer för integrationer,
lösningsmönster, standarder, mallar, etc.

Dataöverföring och dataintegritet i integrationen mellan Cosmic och Diver
Som ett led i informationsflödet mellan Cosmic och Diver används Cosmic Intelligence
(CI). Detta är en standardmodul i Cosmic och är ett informationslager varifrån man kan
hantera, beskriva och presentera information från hela Cosmic. CI innehåller samma
information som Cosmic fast tillrättalagd och optimerad för att användas för utdata som
statistiska analyser, verksamhetsrapporter och uppföljningar.

Figur 9 - Dataflöde Cosmic till Diver

Dataflödet är illustrerat i figur 7 ovan. Varje dygn under natten laddas data från Cosmic till
CI via ett schemalagt jobb. Detta innefattar komplett data från Cosmic, varvid CI kan ses
som en kopia av produktionsdatabasen. I CI är dock denna information strukturerad med
syfte att vara optimerad för att kunna presentera och analysera. Att detta jobb går som
planerat och att komplett data överförs övervakas av förvaltningsgruppen för Cosmic och
Diver. Automatiska rapporter som beskriver utfallet av överföringen skickas till en
gemensam mailbox för respektive förvaltningsgrupp. Detta övervakas dagligen och i det
fall fel inträffar i överföringen rapporteras ett ärende i Cambios ärendehanteringssystem
för felhantering (se iakttagelse 3.1 i avsnitt 4).
När data har förts över till CI startat bygget av så kallade modeller i Diver, vilka samlar
information inom definierade verksamhetsområden, vårdprocesser, med mera. I
dagsläget finns cirka 150 sådana modeller i Diver. Data i dessa modeller är statisk under
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ett dygn till dess att ny data från Cosmic förs över till CI under nästkommande natt. Viss
del av innehållet i modellerna visas sedan i fördefinierade rapporter som användare
kommer åt i en webbportal. Det är vanligtvis på detta sätt normalanvändare använder
Diver. Kvalificerade användare kan alternativt själva analysera information i modellerna
med hjälp av verktyget Prodiver.
Inom verksamheten sker kontinuerlig utveckling av nya modeller i Diver utifrån
verksamhetens behov av vilken information man vill kunna följa upp och analysera. I
samband med utveckling av nya modeller sker testning, dels av utvecklare men även av
beställare från verksamheten som stämmer av att data som presenteras i Diver är vad
som förväntas utifrån den underliggande informationen i Cosmic.

3.5

IT- och Informationssäkerhetsarbete

Vikten av god IT- och Informationssäkerhet är ett område som växer i takt med den
digitala utvecklingen. Information som behandlas i verksamheters informationssystem är
många gånger värdefull och behöver därför skyddas, något som för Cosmic är ytterst
viktigt för att garantera patientsäkerhet. Ett genomarbetat IT- och
informationssäkerhetsarbete ger verksamheten förtroende och lägger grunden för en
effektiv informationshantering.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett metodstöd för
systematiskt informationssäkerhetsarbete och implementation av ett ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS), vilket utgår från standarder enligt ISO27000 framtagna av
internationella expertgrupper. MSBs metodstöd tillsammans med LIS har varit
utgångspunkten för denna granskning. De delar som granskningen har fokuserats kring
är:







Policys och riktlinjer
Utbildningsinsatser inom informationssäkerhet
Klassning av information
IT-säkerhet
Riskanalys

Region Jönköping har i sitt informationssäkerhetsarbete haft LIS som utgångspunkt och
regionens ledningssystem för informationssäkerhet är baserat på SS-ISO27000 Ledningssystem för informationssäkerhet. En informationssäkerhetsgrupp har skapats
internt för att leda regionens arbete med informationssäkerhet. Ambitionen är att gruppen
ska verka på ledningssystemnivå och ansvara för att ta fram riktlinjer, regler och rutiner,
samt att stödja och hjälpa i det dagliga arbetet ute i verksamheten.

Policys och riktlinjer
Regionen har en övergripande informationssäkerhetspolicy som gäller för hela
verksamheten. Denna policy innehåller även underliggande riktlinjer för
informationssäkerhet. Policyn i kombination med övriga riktlinjer är
informationssäkerhetsgruppens ansvar, även om det yttersta ansvaret ligger på
regionstyrelsen. Informationssäkerhetsgruppen består av fyra medlemmar. Regionens
kanslidirektör ingår i gruppen och är utsedd informationssäkerhetsansvarig.
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För att länka samma informationssäkerhetsgruppens arbete med verksamheten finns ITkontaktpersoner i varje verksamhet. Dessa verkar som informationssäkerhetsgruppens
förlängda arm.

Utbildning
Vid nyanställning finns det en checklista som varje anställd ska gå igenom. Denna
innehåller även ett avsnitt om informationssäkerhet. Det är verksamhetschefens ansvar
att denna checklista fylls i och efterföljs. Någon dokumenterad uppföljning eller
kontinuerliga utbildningsinsatser inom informationssäkerhet finns dock inte för anställda
inom regionen (se iakttagelse 4.1 i avsnitt 4).
Utöver genomgången vid nyanställningar genomförs, två gånger per år, träffar för alla ITkontaktpersoner i verksamheterna där bland annat informationssäkerhet diskuteras. Det
finns också en framtagen fördjupande informationssäkerhetsutbildning för ITkontaktpersoner, vilken har sin grund i informationssäkerhetspolicyns riktlinjer.

Informationsklassning
Informationsklassning är en metod där den information som behandlas i
informationssystem klassificeras enligt hur kritisk den är utifrån tillgänglighet, riktighet,
och konfidentialitet. Denna klassning hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som
skyddar informationen. En fullständig informationsklassning har inte genomförts av
regionen (se iakttagelse 4.2 i avsnitt 4). Regionen har ett pågående arbete som hittills har
mynnat ut i en informationsklassning av 16 system. Informationsklassning genomförs
med hjälp av verktyget KLASSA från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Diver och
Cosmic har inte inkluderats bland de system som har informationsklassats.
Samtliga informationssystem finns identifierade och dokumenterade i en
systemförteckning. Regionen har nyligen identifierat system som innehåller
personuppgifter, bland annat genom ett arbete med informationshanteringsplaner. Detta
har genomförts genom att ute i verksamhet titta på vilken information man har och var det
finns personuppgifter, både digitalt och fysiskt.

IT-säkerhet
I regionens informationssäkerhetspolicy finns det riktlinjer framtagna för fysisk säkerhet.
Enligt riktlinjerna ska verksamhetens kritiska IT-system och informationstillgångar
skyddas i säkra utrymmen med skalskydd och lämpliga tillträdeskontroller. Region
Jönköpings serverutrymmen är endast tillgängligt för driftchef och ett antal särskilt
utvalda tekniker. Policyn innehåller även krav på att det ska finnas rutiner för hur
utrustning ska avvecklas. Region Jönköping har ett samarbete med en extern part som
hjälper till att hantera datorutrustning som behöver rensas eller tas ur bruk.
Penetrationstester genomförs kontinuerligt i syfte att identifiera eventuella sårbarheter.
Inom IT-centrums säkerhetsorganisation används även ett tekniskt verktyg för att
regelbundet identifiera sårbarheter i IT-miljön.

Riskanalys
En riskanalys genomförs för att identifiera och bedöma sådana risker som skulle kunna
äventyra informationssäkerheten. Ingen övergripande riskanalys har gjorts för regionens
verksamhet och inte heller specifikt för Cosmic eller Diver (se iakttagelse 4.3 i avnsitt 4).
De riskanalyser som har genomförts av regionen har varit i samband med nya
applikationer som införts. Riskanalyser är en bra grund i utformning av kontinuitetsplaner
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samt ett stöd i beslut rörande förvaltning av IT-system. Ansvaret för att ha en
kontinuitetsplan ligger på varje enskild systemägare. Informationssäkerhetsgruppen har
tagit fram riktlinjer för hur en kontinuitetsplan bör utformas. Varje systemägare har sedan
ansvaret för att ta fram en kontinuitetsplan för respektive system.
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4. Iakttagelser och rekommendationer
Under granskningen har EY identifierat iakttagelser inom granskade områden. För varje
iakttagelse har EY lämnat rekommendationer som syftar till att stödja regionen i dess
framtida arbete med IT- och informationssäkerhet. De av EY identifierade iakttagelserna
har klassificerats enligt tre risknivåer avseende hur omfattande dess eventuella inverkan
anses vara:

HÖG

MEDEL

LÅG

Observation av större karaktär som anses kunna ha hög påverkan
på verksamhetens mål, rykte, IT- och informationssäkerhet
och/eller möjlighet att efterleva lagar och regelverk samt interna
policys och riktlinjer.
Observation som anses kunna ha påverkan på verksamhetens
mål, rykte, IT- och informationssäkerhet och/eller möjlighet att
efterleva lagar och regelverk samt interna policys och riktlinjer.
Observationen skulle kunna leda till ineffektivt nyttjande av
verksamhetens resurser.
Observation som ej direkt påverkar verksamhetens mål, men kan
medföra ineffektiv verksamhet, mindre brister i IT- och
informationssäkerhet, efterlevnad av interna policys och riktlinjer
eller avvikande från god praxis.

1.1 Beställning för borttag av användare i Cosmic kan ske med visst
dröjsmål
Iakttagelse

MEDEL
Rekommendation

Processen för borttag av användare i Cosmic fungerar inte alltid
enligt den process som är definierad. Beställning från
verksamheten för borttag av inaktiva användare kan ske med visst
dröjsmål. Inom processen för borttag av behörigheter finns inga
riktlinjer eller tidsreferenser definierade för när användare ska tas
bort.
Region Jönköping rekommenderas att implementera riktlinjer för
borttag av användare som möjliggör att behörigheter tas bort
snarast efter avslutad anställning. Regionen rekommenderas även
utvärdera ifall processen för borttag av inaktiva användare kan
automatiseras.
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1.2 Ingen periodisk genomgång av användare i Cosmic genomförs
Iakttagelse

Under EY’s granskning framkom det att det inte görs någon
periodisk genomgång av verksamhetens behörigheter i Cosmic för
att säkerställa att dessa är lämpliga. En genomgång av HSAkatalogen görs 3 gånger per år för att identifiera avslutade
resurser. Det finns dock ingen koppling mellan HSA-katalogen och
Cosmic som gör att inaktiva användare i Cosmic upptäckts i den
periodiska genomgången av användare i HSA.

MEDEL
Rekommendation

EY rekommenderar Region Jönköping att införa en process för
periodisk genomgång av behörigheter i Cosmic. Processen bör
innehålla följande:
►

►
►

En granskning genomförd av ansvarig chef som täcker alla
användare med behörighet till Cosmic, för att säkerställa att alla
användare är lämpliga.
Beskrivning för hur avvikelser ska rapporteras och hanteras.
Den periodiska genomgången rekommenderas att genomföras
minst årligen.

1.3 Kontroll av användarloggar i Cosmic omfattar ett begränsat urval
Iakttagelse

Det genomförs en manuell stickprovskontroll av användares loggar
i Cosmic. Kontrollen genomförs av varje verksamhets genom att
månatligen kontrollera loggar för två anställda. Denna rutin
omfattar således ett begränsat urval av loggar och det medför en
risk att avvikelser i användares beteenden inte upptäcks.

MEDEL
Rekommendation

Region Jönköping har ett pågående initiativ att införa automatisk
kontroll av loggar i Cosmic. EY rekommenderar regionen att
fortsätta arbetet med att implementera en automatisk kontroll av
loggar genom Loggpoint då det anses kunna stärka
patientsäkerheten. Implementation rekommenderas ske på korteller medellång sikt.

1.4 Serveradministratörer har behörighet till samtliga servrar inom regionen
Iakttagelse

HÖG

Blir man tilldelad rollen som serveradministratör får man tillgång till
alla servrar hos region Jönköping. En serveradministratörs
behörigheter är inte definierade utifrån vilka servrar som är
relevanta för administratörens arbetsuppgifter. En
serveradministratör för Cosmic har således tillgång till samtliga
övriga servrar i regionen och vice versa. Detta gäller även för
resurser från Cambio support med serveradministratörsbehörighet.
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Rekommendation

Region Jönköping har ett pågående arbete med segmentera
serveradministratörers behörigheter. EY rekommenderar regionen
att fortsätta detta arbete så att tillgång till Cosmic-servrar endast
innehas av personer med behov av detta för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter. Segmenteringen rekommenderas att genomföras
på kort- eller medellång sikt.

1.5 Ingen periodisk genomgång av priviligierade användare genomförs
Iakttagelse

Region Jönköping genomför sporadiska rensningar av höga
behörigheter på servernivå, databaser och applikationen. Det finns
dock ingen etablerad process för att en återkommande periodisk
genomgång av höga behörigheter inklusive Cambio support ska
genomföras.

MEDEL
Rekommendation

EY rekommenderar region Jönköping att införa en process för
periodisk genomgång av priviligierade användare i Cosmic.
Processen bör innehålla följande:
►

►
►

En granskning genomförd av ansvarig chef som täcker alla
användare med höga behörigheter till Cosmic, för att säkerställa
att alla priviligierade användare är lämpliga.
Beskrivning för hur avvikelser ska rapporteras och hanteras.
Den periodiska genomgången rekommenderas att genomföras
minst årligen.

1.6 Ingen kontroll av priviligierade användares loggar i Cosmic genomförs
Iakttagelse

HÖG
Rekommendation

Inom IT-centrum har en stor andel höga behörigheter i Cosmic för
att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dessa behörigheter är breda
och gör att användarens begränsningar är limiterade. Den
manuella stickprovskontrollen av loggar som genomförs av
verksamheten appliceras inte på de priviligierade användare som
finns inom IT-centrum. Granskning av loggar för priviligierade
användare kan ske men genomförs endast vid misstanke om
regelbrott.
Region Jönköping har ett pågående initiativ att införa automatisk
kontroll av loggar i Cosmic. EY rekommenderar regionen att
fortsätta arbetet med att implementera en automatisk kontroll av
loggar genom Loggpoint och även applicera den för priviligierade
användare. Implementation rekommenderas ske på kort- eller
medellång sikt.
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2.1 Återläsningstester genomförs men dokumenteras inte
Iakttagelse

LÅG
Rekommendation

I granskningen noterades att återläsning av Cosmic-data sker
veckovis när senaste diskbackup återläses till elevmiljön.
Resultatet av återläsningen kontrolleras av systemtekniker. I
samband med detta körs även en så kallad DBCC (Database
Consistency Checker) för att kontrollera återläst data och
säkerställa att denna inte är korrupt eller felaktig. Dessa
återläsningstester dokumenteras dock inte, vilket de enligt
regionens riktlinjer inom dess informationssäkerhetspolicy ska
göra.
EY bedömer risken relaterat till denna iakttagelse som mycket låg
då det finns en etablerad rutin där återläsning genomförs ofta och
regelbundet. Det kan dock föreligga en risk att återläsning, och
tester som genomförs för att kontrollera att den skett korrekt, får
en hög grad av personberoende om de inte dokumenteras enligt
definierade riktlinjer.
Region Jönköping rekommenderas att halvårsvis dokumentera
återläsningen till elevmiljön samt de tester som genomförs för att
kontrollera att den skett korrekt.

3.1 Regionen har låg insikt i hur kontrollen av dataöverföring mellan Cosmic
och Diver är definierad
Iakttagelse

LÅG
Rekommendation

Varje dygn under natten överförs senaste dygnets förändringar i
data från Cosmic till CI via ett schemalagt jobb. Automatisk
monitorering är konfigurerad för att kontrollera att detta jobb går
som planerat och att komplett data överförs. Detta genererar
automatiska rapporter till förvaltningsgruppen för Cosmic och Diver
och vid eventuella fel rapporterar de detta till Cambio för
felhantering.
I granskningen noterades att Region Jönköping inte har insikt i hur
kontrollen att jobbet går enligt planen är definierad, dvs. vilka
parametrar eller vilka attribut i överföringen som kontrolleras för att
säkerställa att denna är korrekt.
EY bedömer risken relaterat till iakttagelsen som låg då Cambio
antas ha nödvändig insikt och kompetens för att säkerställa att
dataöverföringen är komplett och korrekt. Då överföringen är viktig
för att korrekt data ska presenteras i Diver, rekommenderas dock
regionen att i samråd med Cambio säkerställa att man har
tillräcklig insikt i hur kontrollen sker och att denna är lämplig givet
regionens krav.
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4.1 Kontinuerlig utbildning inom IT- och informationssäkerhet genomförs
inte
Iakttagelse

LÅG
Rekommendation

Vid nyanställning får varje anställd ta del av material om
informationssäkerhet. De IT-kontaktpersoner som finns i
verksamheten har sedan möjlighet till att få en fördjupad
informationssäkerhetsutbildning. För övriga anställda finns dock
inga kontinuerliga utbildningsinsatser inom IT- och
informationssäkerhet för att säkerställa god kompetens och
efterlevnad av riktlinjer i verksamheten.
Region Jönköping rekommenderas att se över möjligheten att
införa en process för att säkerställa kontinuerlig utbildning inom IToch informationssäkerhet för alla anställda. Utbildning
rekommenderas att ske minst årligen och kan ske antingen fysiskt
eller genom en digital lösning.

4.2 En fullständig informationsklassning av regionens verksamhet har inte
genomförts
Iakttagelse

En fullständig informationsklassning omfattade samtlig information
som behandlas i verksamheten har inte genomförts. Region
Jönköping har dock genomfört informationsklassning för 16
enskilda system där Cosmic och Diver dock inte har inkluderats.

LÅG
Rekommendation

Region Jönköping rekommenderas att utvärdera om en fullständig
informationsklassning bör genomföras på medellång sikt för att
bistå verksamheten i att välja rätt åtgärder och ställa rätt krav
gentemot IT-centrum för att skydda informationen. Om inte
behovet av en fullständig informationsklassning anses föreligga
rekommenderas en informationsklassning av Cosmic genomföras
då systemet behandlar kritisk information.

4.3 Regionen har inte genomfört en övergripande riskanalys
Iakttagelse

LÅG

En övergripande riskanalys av Region Jönköpings verksamhet,
eller riskanalyser för Cosmic eller Diver, har inte genomförts. De
riskanalyser som har gjorts har varit i samband med
implementationen av nya enstaka applikationer och inte för
verksamheten i sin helhet.
En riskanalys genomförs för att identifiera och bedöma risker
kopplade till informationssäkerhet för att ligga till grund för beslut
rörande systemförvaltning och/eller utformande av
kontinuitetsplaner.
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Rekommendation

EY rekommenderar Region Jönköping att utvärdera behovet av att
genomföra en övergripande riskanalys av verksamheten, eller
riskanalyser specifikt för Cosmic och Diver i syfte att stödja
verksamheten i utformning av kontinuitetsplanen, samt beslut kring
förvaltning av systemen. Om en övergripande riskanalys beslutas
att genomföras bör den enligt MSBs metodstöd besvara följande
tre frågor:
►
►
►

Vad kan hända?
Hur sannolikt är det?
Vad blir konsekvenserna?
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5. Svar på revisionsfrågor
Granskningen har syftat till att ge revisorerna underlag för att bedöma om ITsäkerheten inom kritiska områden i Cosmic, samt dess integration till Diver
adresseras på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har utgått från fem
revisionsfrågor, vilka besvaras nedan.

Finns kontroller avseende behörighetshantering i Cosmic som säkerställer
att personal endast har åtkomst till funktioner lämpliga för dennes behov?
Kontroller och rutiner för att säkerställa att personal endast ska ha åtkomst till funktioner
lämpliga för deras behov finns. Det finns en etablerad process för hur verksamheten ska
beställa upplägg av nya behörigheter i Cosmic, samt borttag av behörigheter för anställda
som har slutat. Det finns även etablerade rutiner för höga behörigheter där den
anställdas chef samt förvaltningsgruppen skall utvärdera och godkänna behovet av
dessa accesser.
EY har dock noterat iakttagelser inom området för behörighetshantering som anses
viktiga för Region Jönköping att adressera för att stärka kontrollen kring användares
behörigheter och aktiviteter i Cosmic. Primärt rekommenderas regionen att säkerställa att
behörigheter i Cosmic (både normala och högre behörigheter) ses över på regelbunden
basis, samt att logguppföljning av användares aktiviteter stärks och även innefattar höga
behörigheter. För ytterligare information kring noterade iakttagelser och EY’s
rekommendationer, se avsnitt 4.

Finns kontroller avseende programförändringar i Cosmic som säkerställer
att inga förändringar som inte är ändamålsenliga för systemet
implementeras?
EY anser att kontroller och rutiner som praktiseras inom regionen avseende
programförändringar är mycket lämpliga i syfte att säkerställa att endast lämpliga
förändringar implementeras. Region Jönköping har ett fungerande samarbete i
Kundgruppen Cosmic tillsammans med övriga aktörer vilket ger en tydlighet i
kravställningen gentemot systemleverantören Cambio. Utöver kontroller kring testning
och implementering av ny funktionalitet som sker inom ramen för kundgruppen anses
även ändamålsenliga kontroller finnas inom regionens verksamhet vid införande av ny
funktionalitet i Cosmic.
I granskningen har inga iakttagelser inom ramen för hantering av programförändringar
noterats.

Finns kontroller och uppföljningsrutiner hos regionen som säkerställer att
driften av Cosmic hanteras på ett säkert och ändamålsenligt sätt?
Rutiner kring IT-drift inom Region Jönköping bedöms vara lämpliga i syfte att säkerställa
att denna hanteras på ett säkert, stabilt, och ändamålsenligt sätt. EY bedömer de och
kontroller som finns på plats avseende hantering och övervakning av säkerhetskopiering,
schemalagda jobb, incidenter, samt övriga komponenter i infrastrukturen vara goda och
verka för att tillgodose verksamhetens behov avseende tillgänglighet, riktighet och
sekretess.
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Är informationssäkerhetsarbetet inom regionen ändamålsenligt i syfte att
säkerställa patientsäkerhet i Cosmic?
EY’s bedömning är att Region Jönköpings mognadsgrad avseende IT- och
informationssäkerhetsarbetet är hög, och man har även pågående initiativ för att
säkerställa att verksamheten anpassas till det kommande dataskyddsdirektivet GDPR
som träder i kraft i maj 2018. Regionen har en väl utformad organisation rörande
informationssäkerhetsarbetet vars ansvar är skilt från IT-centrum som ska verka för
effektiv leverans av IT-tjänster. Policys och riktlinjer för informationssäkerhetsarbete finns
etablerade och följer god praxis. EY rekommenderar dock att utbildningsinsatser för
verksamheten stärks i syfte att säkerställa kunskap och efterlevnad inom området i hela
verksamheten.
Informationssäkerhetsarbetet på ledningsnivå inom regionen anses ändamålsenlig i syfte
att säkerställa patientsäkerhet. Dock har även iakttagelser inom processen för
behörighetshantering som anses viktiga i syfte att säkerställa patientsäkerhet i Cosmic
noterats. Se svar under första revisionsfrågan ovan för ytterligare förklaring kring dessa
iakttagelser.

Säkerställer integrationen mellan Cosmic och Diver dataintegritet, dvs. sker
hantering och överföring av data från Cosmic till Diver på ett sätt sådant att
det är aktuell och korrekt data som presenteras i Diver?
EY bedömer att integrationen mellan Cosmic och Diver, och överföringen av data mellan
de två systemen hanteras på ett strukturerat och säkert sätt. Övervakning sker dagligen i
syfte att säkerställa att komplett och korrekt information förs över från Cosmic. Vid
utvecklande av nya modeller i Diver, det vill säga möjliggörande att presentera ytterligare
information från exempelvis Cosmic, sker avstämning och testning av både IT och
beställande verksamhet för att kontrollera att förväntad data presenteras i Diver.
Vid granskningen noterades att kunskapen i hur övervakningen av att komplett data förs
över från Cosmic är konfigurerad finns hos systemleverantören Cambio, varvid regionen
rekommenderas säkerställa att denna insikt även finns internt.
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6. Intervjuförteckning
Uppstartsmöte


Kanslidirektör & Informationssäkerhetsansvarig



IT-direktör



Hälso- och Sjukvårdsstrateg & Systemägare Cosmic



Ekonomidirektör & Systemägare Diver

Möte kring behörighetshantering I Cosmic


Tjänste- och objektägare IT Cosmic



Systemförvaltare Cosmic



Utredare Folkhälsa & Sjukvård



Systemutvecklare Diver

Möte kring informationssäkerhetarbetet i regionen


Kanslidirektör & Informationssäkerhetsansvarig



Informationssäkerhetsstrateg



Informationssäkerhetsspecialist



Informationssäkerhetsspecialist

Möte kring IT-drift av Cosmic


Förvaltningsledare Infrastruktur kommunikation, telefoni, larm, video



Systemtekniker Cosmic



Incidentkoordinator Kundservice



Tjänste- och objektägare IT Infrastruktur



Tjänste- och objektägare IT Cosmic

Möte kring hantering av programförändringar för Cosmic


Chefsarkitekt



Tjänste- och objektägare IT Cosmic

Möte kring hantering av höga behörigheter


Tjänste- och objektägare IT Infrastruktur



Tjänste- och objektägare IT Cosmic
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Möte kring integrationen mellan Cosmic och Diver


Chefsarkitekt



Utredare Folkhälsa & Sjukvård



Systemutvecklare Diver
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Granskning av årsredovisning 2017
Diarienummer: RJL 2018/936
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av
årsredovisning 2017. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i
allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagstiftning och
rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka
åtgärder som regionstyrelse och nämnder planerar utifrån
revisorernas rekommendationer samt frågor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-06-15 – svar på granskningsrapport
 Missiv och granskningsrapport 2018-03-26
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-06-25, kl 09:00-14:40

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-06-15

1(2)

RJL 2018/936

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

Granskning av årsredovisning 2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av årsredovisning
2017. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer. I föreliggande
tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelse och nämnder planerar
utifrån revisorerna rekommendationer samt frågor.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2018-03-26 överlämnat sin granskning
avseende årsredovisning 2017 och önskar svar från regionstyrelsen senast 1
september 2018.

Revisorernas rekommendationer och frågor
Regionrevisionen lämnar två rekommendationer och önskar svar på vilka åtgärder
regionstyrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av dessa.
Fortsätta utveckla redovisningen av måluppfyllelse för att tydliggöra hur
bedömningen av måluppfyllelse av strategiska mål, framgångsfaktorer och
systemmätetal påverkar utgångspunkterna.
Regionstyrelsen och nämnderna delar uppfattningen att det är viktigt att hela tiden
utveckla arbetet med mål och redovisningen av måluppfyllelse i syfte att
verksamheten ständigt ska förbättras. I Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
har utgångspunkterna omarbetats. I stället har en målbild för 2030 formulerats och

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2018/936

dels har de utökats med ett område, medarbetare, och omfattar därmed sju viktiga
områden för att Region Jönköpings län ska ge förutsättningar för ett bra liv i en
attraktiv region. Målbild 2030 ger en beskrivning av hur respektive område har
utvecklats till år 2030 och genom vilka strategiska vägval Region Jönköpings län
nått dit. Denna förändring i budgeten påverkar hur framgångsfaktorer och
systemmätetal formuleras men även redovisningen av måluppfyllelsen.
Upprätta handlingsplaner med konkreta åtgärder för alla de systemmätetal som
inte når måluppfyllelse
Bedömningen är att årsredovisningens syfte framför allt är att beskriva resultatet
av arbetet under det gångna året. Under det aktuella året hanteras systemmätetal
som inte nås genom att låg måluppfyllelse leder till åtgärder. I budgetarbetet
beaktas resultaten för systemmätetalen och kan därmed påverka handlingsplaner
och åtgärder i budget och verksamhetsplaner för kommande år.

Beslutsunderlag
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Regionrevisionens missiv daterat 2018-03-26
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Fördelning av inkomna granskningar
Inkomna granskningar fördelas enligt nedan:
 Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster
RJL 2018/602 – till nämnden FS
 Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård
från slutenvård och specialistvård till öppenvård och
primärvård
RJL 2018/603 – till nämnden FS
 Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015
RJL 2018/604 – till RS
 Granskning av IT- säkerhet i Region Jönköpings län
RJL 2018/935 – till RS
 Granskning av årsredovisning 2017
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 Granskning av e- hälsa - del 2 vårdtjänster
RJL 2018/937 – nämnden FS
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Fördelning av inkomna granskningar
Ordföranden redovisar inkomna granskningar och fördelar dessa
enligt följande:
 RJL 2018/602 Granskning av e-hälsa - del 1
invånartjänster, till regionstyrelsen och nämnden för
folkhälsa och sjukvård.
 RJL 2018/603 Granskning av regionens arbete med att
förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till
öppenvård och primärvård, till regionstyrelsen och
nämnden för folkhälsa och sjukvård
 RJL 2018/604 Uppföljning av granskningar genomförda
2013 och 2015, till regionstyrelsen.
 RJL 2018/935 Granskning av IT- säkerhet i Region
Jönköpings län, till regionstyrelsen.
 RJL 2018/936 Granskning av årsredovisning 2017, till
regionstyrelsen.
 RJL 2018/938 Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster,
till regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och
sjukvård.

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Hans Rocén (M)
Ordförande

Raymond Pettersson (C) Per Eriksson (C)
§§ 24-36
§§ 37-46

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Samuel Godrén (SD)
§§ 24-46

Granskningsrapport 2017
Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Region Jönköpings län

Granskning av årsredovisning 2017
Region Jönköpings län
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

I kommunallagen (1991:900) anges att revisorerna årligen, i den omfattning som följer av
god revisionssed, ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den
interna kontrollen är tillräcklig. I lag om kommunal redovisning (1997:614) finns bl.a.
bestämmelser avseende årsredovisningens syfte, vilka delar årsredovisningen ska bestå av
och vilken funktion som ansvarar för upprättandet.
Redovisningsrevisionen ska ge revisorerna underlag för att pröva om räkenskaperna är
rättvisande. Den omfattar granskning av regionens årsredovisning, delårsbokslut och intern
kontroll avseende redovisningsrevisionen. Syftet med granskningen är att den ska vara ett
underlag till revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen.

1.2

Revisionsfrågor

Granskningen av årsredovisningen utgår från en riskanalys och följande revisionsfrågor är
aktuella i denna granskning:
Är årsredovisningen upprättad enligt gällande Lag om kommunal redovisning samt
gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?
Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?
Är balanskravet uppfyllt?
Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att fullmäktiges beslutade mål för god
ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.3

Avgränsning och omfattning

Granskningen är utförd enligt god revisionssed med särskilt beaktande av den
landstingskommunala särarten. Detta innebär att revisionen planerats och genomförts på ett
sådant sätt att informationen i årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En
revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som
använts i verksamheten. Planeringen är genomförd med utgångspunkt i en risk- och
väsentlighetsanalys. Det innebär att vi har koncentrerat våra insatser där risken för
väsentliga fel är störst. Riskbedömningen påverkas bl.a. av posternas storlek, mängden
transaktioner samt förekomst av komplexa transaktioner och svåra bedömningar.
Beaktande har även skett av de iakttagelser som noterades vid granskningen av
delårsrapport 2:2017 per den 31 augusti 2017.
Granskningen har omfattat de delar i årsredovisningen som rör finansiell information samt
berörda avsnitt/delar avseende måluppfyllelsen.
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1.4

Revisionskriterier

Granskningen utgår i huvudsak från följande revisionskriterier:






Kommunallagen
Lag om kommunal redovisning
Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
God revisionssed i kommunal verksamhet 2014
Budget med verksamhetsplan 2017, Flerårsplan 2018-2019

Rapporten har faktagranskats av ekonomidirektör och redovisningschef.
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2.

Årsredovisning

2.1

Redovisningssystemets uppbyggnad och verksamhetsrapporter

Alla resultatområden, förutom regionövergripande verksamhet, lämnar vid årsbokslutet en
verksamhetsberättelse innehållande resultat- och balansrapport, analyser och kommentarer
till budgetavvikelser samt åtgärder.
I resultatområdenas redovisade nettokostnad ingår direkta intäkter och kostnader som hör till
verksamheten samt kostnader för utnyttjade tjänster från stödfunktioner såsom löpande
administration, IT-kostnader, medicinsk diagnostik och lokalkostnader. Stödfunktionerna
utgör egna resultatområden som har egen budget och resultatredovisning.

2.2

Redovisning per nämnd

Bild 1: Regionen beskriver sin politiska organisation enligt ovan.
Vi har i tidigare rapporter noterat att det finns vissa svårigheter att följa den återkoppling som
regionfullmäktige erhåller via driftsredovisning per nämnd i årsredovisningen och den
redovisning som sker i de verksamhetsberättelser som upprättas av verksamhetsområdena.
I årsredovisningen för 2017 kan vi konstatera att det har skett en utveckling av innehållet. En
tydligare redovisning av nämndernas verksamheter finns nu presenterad i årsredovisningen.
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Kommentar/Bedömning:
Det är positivt att årsredovisningen har anpassats till att bättre återrapportera finansiella
och verksamhetsmässiga resultat från de nämnder som ingår i Region Jönköpings län.
Fortfarande är det så att regionens verksamhet redovisas utifrån flera olika perspektiv i
den ekonomiska redovisningen. Detta kan försvåra den ekonomiska analysen samt
förståelsen för hur åtgärdsplaner ska upprättas och förankras. En risk finns att det är
oklart för de olika nämnderna och verksamhetsområdena vilket resultat de ansvarar för.
De interna verksamheterna redovisar relativt stora budgetöverskott och det kan indikera
på att regionen bör utveckla styrningen av de regiongemensamma kostnaderna.
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3.

Resultatanalys

3.1

Övergripande analys

Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Resultat före finansnetto
Finansnetto
Årets resultat

Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse Prognos Avvikelse
Utfall
mot
vid delår mot
2016
budget
prognos
2:2017

2 236
-11 854
-398
-10 016
8 154

54

2 229
-11 860
-393
-10 024
8 119

35

2 039
-11 287
-385
-9 634
7 801

-10 089
8 100

73

2 175

2 136

39

2 179

-4

2 045

312
54
366

147
23
170

166

38

31

274
-14

196

260

106

212
104
316

7
6
-5
8

68

Denna analys är baserad på bokslut upprättat enligt fullfonderingsmodellen. Resultatet enligt
blandmodellen uppgår till 186 mnkr.
Kommentarer till resultatet för verksamhetsåret 2017:
-

Årets resultat uppgår till 366 mnkr, vilket är 196 mnkr högre än budget och 106 mnkr
högre än prognosen som upprättades vid delårsbokslutet 2:2017.

-

Verksamhetens nettokostnad är 73 mnkr lägre än budget. Avvikelsen kommenteras i
avsnitt 3.2.

-

Skatter och statsbidrag överstiger budgeten med totalt 93 mnkr. De ökade
skatteintäkterna beror på en ökad beskattningsbar inkomst hos länets invånare.
Ökningen av de generella statsbidragen består främst av kommunal utjämning,
8 mnkr samt läkemedelsbidrag, 29 mnkr. I jämförelse med föregående år har skatter
och generella statsbidrag ökat med ca 5 %.

-

Finansnettot överstiger budgeten med 31 mnkr. Det är huvudsakligen lägre
räntekostnad för värdesäkring av pensioner som är förklaringen till avvikelsen. Under
året har avyttringar och nedskrivningar av värdepapper till marknadsvärde medfört en
negativ påverkan på resultatet med 33 mnkr.

-

Resultaten för 2017 och 2016 är inte helt jämförbara då båda åren har påverkats av
ett antal ”engångsposter”. Det är exempelvis nedskrivningar av anläggningstillgångar,
reavinster och förändringar av statliga bidrag. Regionen bedömer att med hänsyn till
dessa poster är resultatet före finansiella poster 10 mnkr bättre än föregående år och
resultatet efter finansiella poster 40 mnkr sämre än 2016.
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3.2

Resultat per nämnd

I årsredovisningen lämnas ekonomisk information om de olika nämnderna i en särskild
driftsredovisning/driftsbudget.

Driftsredovisning per nämnd
och område
Nämnden för folkhälsa och
sjukvård
Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige mm
VERKSMHETENS
NETTOKOSTNAD

Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse
Avvikelse
mot
i%
budget

Utfall
2016

NettoFörändring
kostnadsi%
förändring

8 582

8 531

-51

-0,6 %

8 168

414

5,1 %

246

245

-1

-0,4 %

233

13

5,6 %

859
314
15

826
471
16

-33
157
1

-3,9 %
33,3 %
6,3 %

837
382
14

22
-68
1

2,6 %
-17,8 %
7,1 %

10 016

10 089

73

0,7 %

9 634

382

4,0 %

Nedan lämnas kommentarer till nettokostnaden för respektive nämnd:
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Av regionens totala budgeterade nettokostnad utgör nämndens andel 85 %. Även mindre
procentuella avvikelser får därför stor effekt på regionens samlade resultat.
Nämndens totala kostnader för hyrpersonal uppgår 2017 till 203 mnkr, vilket är en ökning
med 30 mnkr mot föregående år.
Specialiserad somatisk vård, som utgör 62 % av nämndens nettokostnad, visar en ökning av
nettokostnaden på 2,7 %. Detta ger en negativ avvikelse mot budget motsvarande 81 mnkr.
Högre nettokostnadsutveckling finns inom primärvården och den psykiatriska vården. Detta
har resulterat i mindre negativa budgetavvikelser.
Övrig hälso- och sjukvård redovisar positiv budgetavvikelse uppgående till 28 mnkr.
Överskott finns avseende läkemedel, 20 mnkr, samt riktade statsbidrag. Ambulans- och
sjuktransporter redovisar en negativ budgetavvikelse om 15 mnkr och en utredning pågår i
syfte att se över organisation och resursutnyttjande.
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnden redovisar ett resultat för 2017 som är i nivå med budget. I verksamheten finns
både positiva och negativa avvikelser.
Utbildningsverksamheternas budgetöverskott beror bl.a. på ökat antal elever, effekter av
genomförda åtgärdsplaner samt utökade bidrag från staten.
Kulturverksamheten visar ett budgetunderskott, 8 mnkr, vilket till största delen är hänförligt till
musikalen Les Miserables. Regionen har gjort en analys av projektet och åtgärder har
vidtagits för att öka säkerheten i rutiner för kalkylering och löpande uppföljning av
verksamhetens pågående och kommande projekt.
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse som uppgår till 33 mnkr.
I årets budget ingår indexkostnadsuppräkning samt ett extra resurstillskott, 25 mnkr, för att
finansiera kostnadsökningar och ökat trafikutbud.
Nämnden konstaterar att underskottet beror på höga kostnader för region- och tågtrafik,
förstärkningstrafik och ökade bränslekostnader. Problem med tågtrafiken har medfört ökade
kostnader för service och ersättningstrafik. Nya avtal för Västtågen och ökat antal
serviceresor är andra förklaringar till ökade kostnader.
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen redovisar ett överskott uppgående till 157 mnkr.
Överskottet består bl.a. av ej ianspråktagen reserv för oförutsedda kostnader (14 mnkr),
reavinst fastighetsförsäljning (16 mnkr), återföring av tidigare deponerad hyra p.g.a. tvist
(8 mnkr), ej utnyttjade anslag för IT-projekt (11 mnkr) samt ej utnyttjade anslag för
kompetensutveckling (7 mnkr).
Andra positiva budgetavvikelser avser verksamhetsområdena verksamhetsnära funktion
(4 mnkr), IT-centrum (8 mnkr) samt verksamhetsstöd och service (31 mnkr).
Utöver dessa poster finns ytterligare en positiv budgetavvikelse (56 mnkr) avseende
regionstyrelsens övergripande anslag. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till att
pensionskostnaderna är lägre för 2017 än vad som budgeterats.
Pensionsskulden fastställs med underlag från KPA, som prognostiserar skulden och baserar
sin prognos på ett antal parametrar såsom ränteläge, medellivslängd, basbelopp m.m.
Prognosen bygger på senast insända personaluppgifter från regionen. Det är alltså ingen
faktisk skuld som bokförs och historiskt har skulden varierat stort mellan åren. Skuldens
förändring redovisas som pensionskostnad och ränta i resultaträkningen. Det finns vid årets
ingång osäkerhet kring skuldens storlek och utveckling och därmed även kostnaden.

Kommentar/Bedömning:
Regionen redovisar ett resultat som överstiger budget och föregående års resultat. Det
finns positiva budgetavvikelser inom verksamhetens nettokostnader, skatter och
generella statsbidrag samt finansiella poster. Analyser visar att det finns verksamheter
som visar god följsamhet till budget medan andra såsom nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö samt regionstyrelsen har större avvikelser i förhållande till tilldelad budget.
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4.

Rättvisande räkenskaper

En förutsättning för att kunna göra en bedömning av om regionens ekonomi är i balans är att
räkenskaperna är rättvisande. Detta innebär bl.a. att samma redovisningsprinciper ska
tillämpas vid såväl delårsbokslut som årsbokslut samt att redovisningen, enligt gällande
redovisningsregler, avspeglar de händelser som förekommit i regionen under aktuellt
räkenskapsår.

4.1

Granskningens genomförande

Granskningen har utgått från den samlade redovisningen för regionen som helhet. Det är
utifrån helheten som riskbedömningen av den finansiella informationen i årsredovisningen
har skett. En bedömning har gjorts av balansräkningens poster och de enskilda
resultatområdenas del i posterna. Vid denna bedömning har hänsyn tagits till beloppens
samlade storlek och om balansposterna innehåller svårare bedömningar och värderingar.
Analys har skett av resultatområdenas verksamhetsberättelser, resultatredovisning och
utvalda poster i balansräkningarna. Vid besök på ett antal utvalda verksamhetsområden har
fördjupad granskning skett mot bokslutsdokumentation och räkenskapsmaterial. På detta sätt
har granskningsinsatsen koncentrerats till de områden i regionens samlade redovisning där
vi har bedömt att risken för väsentliga fel är störst.

Kommentar/Bedömning:
Vår granskning har inte påvisat några väsentliga avvikelser i förhållande till den
finansiella information som presenteras i årsredovisningen.

4.2

Bokslutsprocessen

En väsentlig del av granskningen är att förstå regionens bokslutsprocess och de
övergripande rutiner och kontroller som finns för att säkerställa att den finansiella
informationen inte innehåller väsentliga fel. Att upprätta ett komplett årsbokslut för en
komplex verksamhet som regionen samt att upprätta en omfattande årsredovisning ställer
höga krav på fastställda tidplaner och väl fungerande rutiner.

Kommentar/Bedömning:
Vi bedömer att regionen har väl utvecklade och förankrade rutiner och fastställda
ansvarsområden vid upprättande av årsbokslut och årsredovisning.

4.3

Redovisningsprinciper

Lagen om kommunal redovisning är grunden för hur årsredovisningen och upplysningar ska
utformas för kommuner och landsting. Rådet för kommunal redovisning är ett normgivande
organ för god redovisningssed i kommuner/landsting. Rådet har gett ut ett antal
rekommendationer som behandlar olika redovisningsfrågor i årsredovisningen. Avvikelser
från rekommendationerna ska lämnas i särskild upplysning i årsredovisningen.
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I granskningen ingår att bedöma de redovisningsprinciper som används vid upprättande av
bokslut och årsredovisning. Redovisningen ska vara upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
samt andra anvisningar. Ny lagstiftning och nya redovisningsprinciper ska beaktas. För att nå
jämförbarhet mellan åren är det av vikt att redovisningsprinciperna är oförändrade och att
upplysningar lämnas om avvikelser sker mot tidigare använda principer.

Kommentar/Bedömning:
I likhet med tidigare år avviker redovisning av pensioner samt snittning av
basbeloppseffekt mot de rekommendationer som finns. Detta behandlas i avsnitt 4.4.
Vår bedömning är, med undantag av ovanstående, att Region Jönköpings län i allt
väsentligt följer Lagen om kommunal redovisning samt rekommendationerna från Rådet
för kommunal redovisning.

4.4

Uppföljning av iakttagelser från tidigare år

I tidigare års revisionsrapporter framkommer följande iakttagelse:
Landstinget redovisar pensionskostnaderna enligt den så kallade
fullfonderingsmodellen med motivet att därigenom få en mer rättvisande
pensionsredovisning. Specifik analys av bokslutet som upprättas i enlighet med
blandmodellen saknas i årsredovisningen, dock omfattar merparten av analyserna
även blandmodellen. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven
på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Denna
bedömning gör vi eftersom årsredovisningen omfattar ett sifferbokslut som uppfyller
kraven i Lagen om kommunal redovisning (dvs. bokslut utifrån blandmodellen).
Bokföringen av ett genomsnitt för basbeloppseffekt, vid beräkning av avsättning för
pensioner, är inte i enlighet med god redovisningssed.

Kommentar/Bedömning:
Iakttagelse och bedömning kvarstår.

4.5

Granskning av intern kontroll – redovisningsrevision

Under året har även granskning av intern kontroll avseende redovisningsrevisionen skett.
Denna del av granskningen är inriktad på de processer, som bedömts vara av störst vikt för
att säkerställa att den finansiella informationen blir korrekt hanterad vid årsbokslutet.
Granskningen är även inriktad mot de områden där risken för väsentliga fel bedöms vara
störst. Granskningen avser inte att täcka samtliga risker eller brister i den interna kontrollen.
Under året har även översiktlig granskning skett av rutiner för försäkringsskydd,
avstämningsrutiner för väsentliga konton samt momshantering.
Granskningen vid årsskiftet har särskilt inriktats på rutiner för att säkerställa att kostnader
och intäkter redovisas på rätt räkenskapsår.
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För resultat- och balanskonton som har visat på väsentliga och oväntade avvikelser jämfört
med föregående år har fördjupad analys skett. Kontoanalyser har stickprovsvis skett på
”känsliga” konton såsom representation, skadestånd, juridiska konsultationer, kurser och
konferenser, bidrag m.m. Utvalda belopp har stickprovsvis granskats mot underlag.
Under 2017 har EY på uppdrag av regionens revisorer genomfört en fördjupad granskning av
investeringar. Granskningen är avrapporterad i särskild revisionsrapport.

Kommentar/Bedömning:
Inga iakttagelser eller avvikelser har framkommit vid vår granskning av ovanstående
granskning.
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5

God ekonomisk hushållning

5.1

Balanskravet

Avstämning av balanskravet enligt blandmodellen.
Årets resultat enligt blandmodellen
(mnkr)
+ Orealiserade förluster i
värdepapper
- Reducering av samtliga
realisationsvinster vid försäljning
av anläggningstillgångar
Balanskravsunderskott från
tidigare år
SUMMA

185,9
24,8
- 17,5

0,0

193,2

Balanskravet är uppfyllt och det finns inga tidigare underskott att återställa.

5.2

Finansiella mål

En av regionens fastställda utgångspunkter är en hållbar utveckling och långsiktig
finansiering. För att på lång sikt trygga verksamhetens finansiering, ska över en tidscykel om
tio år ett ekonomiskt resultat nås, som innebär att nödvändiga investeringar kan finansieras
med egna medel.
I budgeten framgår att målet för den finansiella styrningen är att nå och behålla sådan styrka
i ekonomin att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Varje generation bör bära
kostnaderna för den service som den beslutar om och själv konsumerar.
För att säkra god hushållning ur ett finansiellt perspektiv, så har regionen fastställt ett
finansiellt mål i budgeten för 2017:
-

Investeringar ska över en tidscykel om tio år egenfinansieras.

Måluppfyllelse per 31 december 2017:
Innevarande period för egenfinansiering av investeringar är åren 2015-2025. I
årsredovisningen framgår att för periodens två första år (2015-2016) så översteg resultatet
tillsammans med avskrivningarna genomförda investeringar. För 2015 redovisas egna medel
i förhållande till nettoinvesteringar motsvarande 424 mnkr och för 2016 är motsvarande siffra
89 mnkr. Regionens resultat för 2017 är 366 mnkr och avskrivningarna uppgår till 398 mnkr.
Investeringarna för 2017 uppgår till 837 mnkr, vilket innebär att regionen för 2017 inte klarar
att egenfinansiera genomförda investeringar.
I både budget och årsredovisning avseende 2017 så framgår att RJL står inför omfattande
investeringar de resterande åren i ovan nämnda tioårsperiod. Bl.a. planeras omfattande nyoch ombyggnationer av Länssjukhuset Ryhov och regionen anger att investeringsutgifterna i
genomsnitt kommer uppgå till 1 200 mnkr/år fram till år 2020. Vi delar regionens bedömning
att det kommer krävas restriktivitet gällande tillkommande investeringar under resterande del
av egenfinansieringsperioden för att nå måluppfyllelse.
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5.3

Verksamhetsrelaterade mål

I Budget med verksamhetsplan 2017, som fullmäktige beslutat om, beskrivs det
övergripande ledningssystemet. Likt tidigare år är utgångspunkten för regionens styrning att
genom god hushållning förverkliga visionen ”För ett bra liv i en attraktiv region”.
Verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt med en finansiering som
långsiktigt garanterar verksamheten. God hushållning med offentliga medel ska skapa värde
för medborgarna. Visionen beskrivs tillsammans med följande utgångspunkter:







Bra folkhälsa
God vård
Regional utveckling
Kostnadseffektivitet
Systemsyn och förbättring/förnyelse
Långsiktig och uthållig finansiering

Enligt regionens årsredovisning behandlar de fem första utgångspunkterna en ändamålsenlig
verksamhet och den sjätte utgångspunkten är ett finansiellt mål som ska trygga
verksamheten på lång sikt (se avsnitt 5.2). Inom varje utgångspunkt har regionen formulerat
strategiska mål, framgångsfaktorer och systemmätetal. För 2017 redovisar regionen
måluppfyllelse för respektive utgångspunkt. Det framhålls i årsredovisningen att antalet mål
som är gemensamma i länet och som påverkas av flera aktörer, ökade i samband med
regionbildningen. Under 2017 har regionens ovan nämnda utgångspunkter utvecklats till
målbild 2030 inom sju områden, vilka framgår av budgeten för 2018.
Måluppfyllelse per 31 december 2017:
Utgångspunkterna avser hela verksamheten och i avsnittet ” För ett bra liv i en attraktiv
region” redovisas varje utgångspunkt samt måluppfyllelse. Strategiska mål,
framgångsfaktorer och systemmätetal redovisas i årsredovisningen utifrån
verksamhetsdelarna (folkhälsa och sjukvård, tandvård, regional utveckling, medarbetare,
hållbar utveckling samt stöd, service och kommunal utveckling) med koppling till de olika
perspektiven i Balanced Scorecard.
Nedanstående tabell visar måluppfyllelsen för fastställda systemmätetal. Systemmätetalen
presenteras utifrån följande resursfördelningsområden; primärvård, specialiserad vård,
tandvård, utbildning, kultur, trafik och infrastruktur och verksamhetsgemensamma mätetal.
De är även uppdelade per folkhälsa och sjukvård, regional utveckling och
verksamhetsgemensamma systemmätetal. Hur regionen tar fram resultatet för respektive
systemmätetal omfattas inte av denna granskning.
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2017-12-31
Antal systemmätetal/mål
som är
uppfyllda
Antal systemmätetal/mål
som är delvis
uppfyllda
Antal systemmätetal/mål
som inte är
uppfyllda
Antal systemmätetal/mål
som mäts i
årsbokslutet

Andel i %

2016-12-31

Andel i %

25

47

33

52

16

30

19

30

12

23

11

17

53

100

63

100

Det finns totalt 57 fastställda systemmätetal 2017. Av årsredovisningen framgår att det är 4
mätetal som inte kunnat mätas i årsbokslutet 2017, vilka är följande:
-

Kundtillfredsställelse, resultat i nationell patientenkät. Jämförelser med tidigare års
mätning kan ej göras eftersom konceptet för nationell patientenkät har förändrats.
Andel nöjda kvinnor och män index NKI, allmän trafik – alla länsbor. Uppgift saknas
2017.
Andel nöjda kvinnor och män index NKI, allmän trafik – resenärer. Uppgift saknas.
Andel nöjda kvinnor och män index NKI, allmän trafik – Prisvärdhet. Uppgift saknas.

Av årsredovisningen framgår även att 16 mätetal har bättre resultat 2017 än 2016 och 7
mätetal har resultat i samma nivå som 2016. Detta innebär att 53 % av de mätetal som kan
jämföras med föregående år har ett bättre resultat eller ett resultat i samma nivå. 20 mätetal
har dock ett sämre resultat i jämförelse med föregående år. Vidare anges i årsredovisningen
att målen för verksamheten är högt satta och omprövas inför varje budgetår. Det anges att
det inom områden där målen inte nås så sker analys och åtgärdsplaner tas fram vid behov.
Region Jönköpings län gör bedömningen att god hushållning, både verksamhetsmässigt och
finansiellt, uppnås.
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Kommentar/Bedömning
Region Jönköpings län beskriver utgångspunkterna i årsredovisningen för 2017 och det
finns även ett kortfattat avsnitt gällande måluppfyllelse för varje utgångspunkt. Vår
bedömning är att det är positivt att regionen gör en bedömning av måluppfyllelsen för de
utgångspunkter som ligger till grund för regionens styrmodell och det är i linje med
tidigare lämnade rekommendationer.
Systemmätetalen redovisas likt tidigare år på ett strukturerat sätt, vilket ger en tydlig
information avseende fastställd målnivå, måluppfyllelse per 31 december 2017,
förändring i jämförelse med de två föregående åren samt vilka gränsvärden som gäller för
de olika måluppfyllelsenivåerna (grönt, gult och rött). Vi noterar att andelen
systemmätetal/mål som är uppfyllda/delvis uppfyllda är lägre än de två föregående
räkenskapsåren. Det anges i årsredovisningen att åtgärdsplaner ska tas fram vid behov.
Vår bedömning är att regionens årsredovisning inte innehåller konkreta åtgärdsplaner för
samtliga mål som inte når måluppfyllelse per 31 december 2017. Det finns i de flesta fall
en beskrivning/förklaring till varför måluppfyllelse inte nås.
Regionens bedömning är att god hushållning uppnås 2017, både finansiellt och
verksamhetsmässigt. Av årsredovisningen framgår att regionens bedömning grundar sig
dels på hur verksamheten utvecklats i förhållande till fullmäktiges mål och dels på hur
verksamhetens resultat förhåller sig till landstings/regionsektorn i övrigt. 77 % av
mätetalen är uppfyllda/delvis uppfyllda och det fastställda finansiella målet är uppfyllt.
Vi delar i allt väsentligt regionens bedömning avseende att god ekonomisk hushållning
uppnåtts för 2017. Vår bedömning är att regionen bör fortsätta att utveckla redovisningen
av måluppfyllelsen för att tydliggöra hur bedömning av måluppfyllelse av
utgångspunkterna påverkas av måluppfyllelsen av strategiska mål, framgångsfaktorer och
systemmätetal. Det är svårt att utläsa måluppfyllelsen per nämnd.
Den höga investeringsvolymen som planeras de kommande åren kommer att innebära en
ökad utmaning för att uppnå det finansiella målet om egenfinansiering av investeringar för
innevarande tioårsperiod.

6.

Svar på revisionsfrågor
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Är årsredovisningen upprättad enligt gällande Lag om kommunal redovisning samt
gällande rekommendationer avseende god redovisningssed?
Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagstiftning och gällande rekommendationer avseende god redovisningssed med undantag
av redovisning av avsättning till pensioner enligt fullfonderingsmodellen samt snittning av
basbeloppseffekt.
Samma redovisningsprinciper har använts vid upprättande av delårsbokslut 2:2017 och
årsbokslut för 2017.
Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?
Vår bedömning är att årsredovisningen i huvudsak, ger en rättvisande bild av resultat och
ställning.
Är balanskravet uppfyllt?
Balanskravet för räkenskapsåret 2017 är uppfyllt.
Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att fullmäktiges beslutade mål för god
ekonomisk hushållning uppnåtts?
Regionens bedömning är att god hushållning uppnås 2017, både finansiellt och
verksamhetsmässigt. Denna bedömning grundar sig dels på hur verksamheten utvecklats i
förhållande till fullmäktiges mål, dels på hur verksamhetens resultat förhåller sig till
landstings/regionsektorn i övrigt. 77 % av mätetalen är uppfyllda/delvis uppfyllda och det
fastställda finansiella målet är uppfyllt.
Vi delar i allt väsentligt regionens bedömning avseende att god ekonomisk hushållning
uppnåtts för 2017. Vår bedömning är att regionen bör fortsätta att utveckla redovisningen av
måluppfyllelsen för att tydliggöra hur bedömning av måluppfyllelse av utgångspunkterna
påverkas av måluppfyllelsen av strategiska mål, framgångsfaktorer och systemmätetal. Det
är svårt att utläsa måluppfyllelsen per nämnd.
Den höga investeringsvolymen som planeras de kommande åren kommer att innebära en
ökad utmaning för att uppnå det finansiella målet om egenfinansiering av investeringar för
innevarande tioårsperiod.
Jönköping den 26 mars 2018

Helena Patrikson

Ulrika Strånge

Certifierad kommunal revisor/
Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor

Anders Hellqvist
Certifierad kommunal revisor
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

2018-06-25, kl 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 132

Sängtvätt och sängverkstad på
Höglandssjukhuset Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/1358
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
1. Godkänna ombyggnad av bäddcentral och sängverkstad
till en total kostnad på maxiamlt 11 530 000 kronor.
2. Godkänna inköp av sängtvätt till en kostnad på maximalt
4 500 000 kronor.
Sammanfattning
Lokalerna för sängtvätt vid Höglandssjukhuset Eksjö är inte
ändamålsenliga och en ombyggnad behövs för att möjliggöra
plats för en ny sängtvätt. En ny sängtvätt minskar tunga lyft och
förslitningsskador, minskar slitage på patientsängarna samt ger
minskad risk för smitta och bidrar därmed till ökad
patientsäkerhet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-06-08
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:
Intygar

Lena Strand

2018-06-25, kl 09:00-14:40

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-06-08

1(3)

RJL 2018/1358

Regionstyrelsen

Sängtvätt och sängverkstad på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner ombyggnad av bäddcentral och sängverkstad till en total
kostnad på maximalt 11 530 000 kronor.
2. Godkänner inköp av sängtvätt till en kostnad på maximalt 4 500 000
kronor.

Sammanfattning
Lokalerna för sängtvätt vid Höglandssjukhuset i Eksjö är inte ändamålsenliga och
en ombyggnad behövs för att möjliggöra plats för en ny sängtvätt. En ny sängtvätt
minskar tunga lyft och förslitningsskador, minskar slitage på patientsängarna samt
ger minskad risk för smitta och bidrar därmed till ökad patientsäkerhet.

Information i ärendet
Lokalerna för sängtvätt vid Höglandssjukhuset i Eksjö är inte ändamålsenliga och
en ombyggnad behövs för att möjliggöra plats för en ny sängtvätt. En ny sängtvätt
minskar tunga lyft och förslitningsskador, minskar slitage på patientsängarna samt
ger minskad risk för smitta och bidrar därmed till ökad patientsäkerhet.
Nuvarande sängtvätt medför slitage på sängar och medför även tunga lyft och
förslitningsskador. En ny sängtvätt tvättar madrasserna på ett annat sätt och
förespråkas av smittskydd och vårdhygien som ser en betydande nytta i minskad
risk för smitta och en ökad patientsäkerhet. Tvätten ger även möjlighet att tvätta
annat rullande material, vilket i dagsläget rengörs manuellt av vårdpersonal. En
ombyggnad behövs för att möjliggöra plats för den nya sängtvätten.
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RJL 2018/1358

Verksamhetens bedömning av effekten:
Bilaga till ärende om sängtvätt och sängverkstad-DNR
2018/1358
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?

5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för (kunden/patienten)?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

5

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen?

5

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?

5

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

5

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Minskar

Servicekostnader för städ:

Minskar

IT-kostnader:

Ingen påverkan

Möbler:

Ingen påverkan

Media (El, värme):

Minskar

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Minskar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan

Energianvändning:

Minskar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Minskar

Transporter:

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Minskar

Finansiering
Finansiering av ombyggnation för bäddcentral och sängverkstad ingår i planerat
investeringsutrymme 2018/2019. Inköp av sängtvätten prioriteras inom planerat
investeringsutrymme för inventarier.
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RJL 2018/1358

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-08
Presentation daterad 2018-04-26
Två ritningar - placering av sängtvätt

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Verksamhetsstöd och Service – Närservice
Verksamhetsstöd och Service – Område inköp
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Presentation Region Jönköpings län , 26th april 2018

Helle Bugge-Hansen, Sales Manager
hb@semistaaal.com- 0045 61435834

WE CONVERT COMPLEX CHALLENGES
INTO SIMPLIFIED SOLUTIONS

SEMISTAAL AT A GLANCE
We take great pride in being an innovative family-owned business with
strong Scandinavian roots
• 3rd generation family-owned innovative company with 40 years of
experience
• Specialized in designing, producing, and installing customized
automation and cleaning solutions
• All our solutions are produced in Danish based factory

• 800 solutions installed around the world within the food, hospital, and
pharmaceutical industries

• All control systems are insourced from state of the art sub-suppliers
• We design, build, FAT, SAT and service our own solutions
• We provide local after sales and spare parts service

• We care for the environment as well as creating a proper working
environment

References + 800 World Wide

POOL

POOL

DAIRY

MEAT

PHARMACEUTICAL

MEAT

FISH

FISH

MEAT

DAIRY

OEM

PAHRMACEUTICAL

POOL - FISH

RENDERING

PET FOOD

PHARMACEUTICAL

POULTRY

PROTEIN

HOSPITAL REFERENCES

•

Hvidovre Hospital

Bed and mattress wash/disinfection

•

Viborg Hospital

Bed and mattress wash/disinfection

•

Landspitali Færøerne

Bed and mattress wash/disinfection 2019

•

Kungälv Sjukhus

Bed and mattress wash/disinfection 2019

•

Randers Hospital

Bed drying system

•

DNU Skejby hospital

Sterile trolley etc. wash/disinfection

•

OUH

Waste handling/ washing system

•

Aabenraa sygehus

Waste container washer

•

Region H. Copenhagen

Trolley and crate washer

BUILT WITH SCANDINAVIAN SIMPLICITY

We believe in making it easy for our customers
to run their businesses successfully.
Our main goal is to design, build and install highly robust
cleaning and handling systems
– easy to operate and maintain.
We call it Scandinavian Simplicity.
We deliver tailor-made cleaning and handling solutions
for hospitals, pharmaceutical industry and food industry.

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses etc.
Hospital infections
Big threat for patients !
Contaminations, infections and dead
Expensive for our community

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses etc
Problems with hospital related infections in Sweden:
•9% are contaminated by a hospital infection
•750 000 extra hospital days
•Extra costs per bed/day appx. Sek 8.700
•Total amount Sek 6,5 miljards every year
Source: SKL ”Vårdrelaterade infektioner-Framgångsfaktorer
som förebygger” (2014)

•1 400 patients die because of a hospital infection
•3 000 gets damages after hospitalization
Source: SKL ”På väg mot en säkrare vård –
Patientsäkerhetssatsningen 2011-2014”(2015)

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds, Mattresses and handicap devices
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatic cleaning of beds and mattresses
Automatic cleaning of devices for handicapped
Automatic cleaning of pillows
Full automated tunnelsystem running from unclean to clean side,
customized
High throughout 3 beds in proces at the same time
Optimizing the daily workflow /production
Saving manpower
Best possible work environment
Data logging
Same proces for all beds an mattresses
Documented result <2,5 CFU /cm2
Fast system, high capacity up to 25 beds 90 mattresses/hour

New Innovation

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Low operating costs :
Appx. Sek 10,50 per bed and Sek. 0,5 per mattress
Environmental system :
Minimal chemistry and water consumption.
Recirculating system
Simple and intuitive HMI-panel
Different programmes
Open system, easy to maintain
Automatic CIP system
Remote service
Hot Line service
Service agreements
Education hospital technicians

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses

Technique room - Bedwasher

Technique room - Bedwasher

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses
Infeed
Beds is placed on the infeed lifting plate
The automatic proces starts
Washing module
Automatic bedwash, water appx. 55-60°C with detergent
= chemotermic disinfection – gently wash
Watertank with recycled water
Automatic detergent dosing system
Measurement of temp. pressure, water, conductivity
ledningsevne, chemistry etc.
Water pressure: appx. 5,8 bar
Final rinse, fresh water appx. 77-80°C.
Total washing cycle time max. 2 min.

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses

Drying module
•
•
•
•
•

Compressor system
Drying with clean, dry air from the room
air knives 270 km/t
Temperature around 40-45°C
Beds/result DRY
Ready to bed up

Total drying process max. 30 sec.

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses
Outfeed
Beds are automatic transported to the clean area on a conveyer belt.

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses
Trolleys for handicap devices etc.

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses

Automatic mattress disinfection - SonoSteam®
Mattresses must be placed at the lifting table.
Automatic lift into a vertical position

Automatic infeed / transport into the machine

Technique room - Mattress disinfector

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses

Brushing and pre-desinfection
The matresses are being sprayed with detergents
on both sides while the bruches are active.
Hereafter transport to the SonoSteam® module

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses

SonoSteam® Technology steam and ultrasound
Disinfecting the surface of the mattresses
Only 25 sek. per mattress

Only 1,5 kilo steam per mattress
No moisture outside or inside the mattress.

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses
Drying zone

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses
SonoSteam® are being generated through the nozzles and
generates thermic ultrasound
Steam kills the micro organism

Ultrasound
Catalyze the steam
Gives free access to bacterias on the surface and
into the upper micro-structure.
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MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses
SonoSteam® technology

CASE: VIBORG HOSPITAL

•

Hospital industry

•

Objects: Beds and mattresses etc.

•

Functions:
•
•

Beds: Infeed, washing, after rinse, blow off,
outfeed
Mattress: Infeed, brush off, Sonosteam, blow
off, outfeed, bed merging

•

Systems up to 20 beds/ hour

•

Up to 90 mattresses/ hour

CASE: HVIDOVRE HOSPITAL
•

Hospital industry

•

Objects: Beds and mattresses etc.

•

Functions:
•
•

Beds: Infeed, washing, after rinse, blow off,
outfeed
Mattress: Infeed, brush off, Sonosteam, blow
off, outfeed, bed merging

•

Systems up to 25 beds/ hour

•

Up to 90 mattresses/ hour

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses
Results bed washing system

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses

Mikrobiologisk test på madraser med VRE
Vancomycin-resistente enterokokker , 2015

SENGETYPER IP 66 godkänd

Manual cleaning of beds versus automatically

Beds IP 66 Washable
Eleganza 1 - www.linet.se

Proton P2

SCANBED 910 - www.invacare.se

Madrasser Pentaflex – Arjo Huntleig
+ Carena – Merivaara senge
+ Linet senge
+ madrasser fra Järven Health Care
+ madrasser fra Care of Sweden AB

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses – Layout example

Short system appx. 17-20 beds per hour
Long system for 25 beds appx. + 1100 mm = total 1500 m

MEDICLEAN WASHING AND AUTOMATION SYSTEMS
for Beds and Mattresses – Layout example

Technical data
AUTOMATIC BED WASHER
 Soft water / reverse osmosis

MATTRESS DISINFECTOR
 Steam 1,5 kos per mattress
 Soft water/reverse osmosis

 Heating : Steam into water, electricity,
district heating, gas

Effect /bed: Steam 60 kW El 140 kW
 3x400 Volt 50hZ
 Air

 Electricity 3x400 Vol 50Hz
Effect total app. 20 kW

THANK YOU
FOR YOUR TIME
Helle Bugge Hansen
Sales Manager - Medical
Mobile:
Phone:
Email:
Web:

+45 61 43 58 34
+45 44 98 65 35
hb@semistaal.dk
www.semistaal.com

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

2018-06-25, kl 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 140

Utbyggnad av cykelparkeringsplatser
Diarienummer: RJL 2018/1357
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna utbyggnad av cykelparkeringsplatser i låst
utrymme och under tak till en kostnad på maximalt
8 153 000 kronor samt,
 Att inom ramen för avsatta ekonomiska medel se om
komplettering kan göras med laddningsenheter för
cykelbatterier.
Sammanfattning
Som en del i Hållbarhetsprogrammet 2017-2020 föreslås
utbyggnad av cykelparkeringsplatser i låst utrymme och under tak
vid tolv platser där Region Jönköpings län bedriver verksamhet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-06-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting föreslår att förslaget kompletteras med att
laddningsenheter för cykelbatterier.
Beslutsgång
Arbetsutskottet bifaller förslaget samt att man inom ramen för
avsatta ekonomiska medel ser om komplettering kan göras med
laddningsenheter för cykelbatterier.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid:

Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-06-25, kl 09:00-14:40

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-06-05
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RJL 2018/1357

Regionstyrelsen

Utbyggnad av cykelparkeringsplatser
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner utbyggnad av cykelparkeringsplatser i låst utrymme och under
tak till en kostnad på maximalt 8 153 000 kronor.

Sammanfattning
Som en del i hållbarhetsprogram 2017-2020 föreslås utbyggnad av
cykelparkeringsplatser i låst utrymme och under tak vid tolv platser där Region
Jönköpings län bedriver verksamhet.

Information i ärendet
I hållbarhetsprogram 2017-2020 finns angivet att vi ska minska klimatpåverkan
från egna persontransporter i form av tjänsteresor och arbetspendling. En viktig
del i detta är att underlätta för cykling. Regionfastigheter har genomfört en
inventering och kostnadsuppskattning av cykelparkeringar för platser där Region
Jönköpings län bedriver verksamhet. Åtgärderna som ska genomföras är:
• Cykelplatser under tak med ramlåsning 451 cykelplatser
• Cykelgarage 96 cykelplatser
• Cykelställ fristående med ramlåsning 48 cykelplatser
• Cykelpump 4 stycken
• Ombyggnad av befintliga till ramlåsning 462 cykelplatser
Förändringen omfattar sammanlagt tolv platser i länet där Region Jönköpings län
bedriver verksamhet. Bilaga visar ort och kostnad per införande.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2018/1357

Verksamhetens bedömning av effekter:
Bilaga till ärende om cykelparkeringsplatser– DNR
2018/1357
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för (kunden/patienten)?

1

Innebär investeringen förbättrad kvalité för (kunden/patienten)?

1

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

1

Innebär investeringen möjlighet att förbättra produktionen?

1

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?

1

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

1

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

1

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

1

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Ingen påverkan

Servicekostnader för städ:

Ingen påverkan

IT-kostnader:

Ingen påverkan

Möbler:

Ingen påverkan

Media (El, värme):

Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Ökar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan

Energianvändning:

Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Minskar

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan

Minskad miljöbelastning:

Minskar

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2018/1357

Finansiering
Åtgärden sker som en del av hållbarhetsprogram 2017-2020, regionfullmäktige
har inte avsatt särskilda medel för denna investering. Finansiering kommer att ske
av befintligt utrymme för nya beslut enligt Budget 2018 med flerårsplan.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2018-06-05
Bilaga kostnadsuppskattning 2018-05-07

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service, Regionfastigheter
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

2018-05-07
Regionfastigheter
Projektenheten
Ove Johansson
036-32 51 75
ove.johansson@rjl.se

Inventering av cykelparkeringar samt
kostnadsuppskattning av åtgärder
Regionfastigheter har genomfört en inventering och kostnadsuppskattning av
cykelparkeringar för hela regionen. Enligt nedanstående beskrivs åtgärderna samt
kostnaderna för respektive ort.
Ort/Verksamhet
Smålandsstenar:
Nybyggd anläggning, inga ytterligare behov.
Spira Jönköping:
Bedömt inga ytterligare behov

Kostnader
0 kr

0 kr

Rosenlund:
Nytt cykelgarage för 48 cyklar, 56 stycken cykelställ med ramlåsning
i befintliga hus samt cykelpump och verktyg.
877 000 kr
Ryhov:
Nya cykelplatser undertak 275 platser fördelat inom området.
Nytt cykelgarage för 48 platser i norra området. Cykelparkeringar i
Samband med D1 projekt. Cykelställ för låsning vid Herrgården samt
innergård undertak 48 stycken. 2 stycken cykelpumpar och verktyg för mindre
reperationer. Ombyggnad av befintliga cykelställ till låsbara 100 stycken
inom området
4 277 200 kr

Regionfastigheter
Projektenheten
Box 704
551 20 Jönköping

Vetlanda:
Ombyggnad av befintliga cykelställ till låsbara 64 stycken

89 600 kr

Tranås:
Ombyggnad av befintliga cykelställ till låsbara 64 stycken

89 600 kr

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

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

2018-05-07

Gislaved:
Nytt cykelgarage för 48 platser

750 000 kr

Eksjö:
Ombyggnad av befintliga cykelställ till låsbara cykelställ
168 stycken. Samt cykelpump med verktyg för mindre
reparationer

288 000 kr

Värnamo sjukhus:
Nya cykeltak 3 stycken inom området för 22 cyklar låsbara cykelställ.
1 cykelpump och verktyg för mindre reperationer. Rivning och
ombyggnad av 50 cykelställ till låsbara cykelställ.
714 000 kr
Nannylund:
Nytt cykeltak med 22 platser med låsbara cykelställ

180 400 kr

Nässjö:
Nya cykeltak 2 stycken inom området för 22 cyklar låsbara cykelställ.
Ombyggnad av 40 befintliga cykelställ till låsbara cykelställ. 1 pump med
verktyg placeras inom området
469 800 kr
Vaggeryd:
Ombyggnad av 40 befintliga cykelställ till låsbara cykelställ

56 000 kr

Sörängens Folkhögsskola:
Inga behov av förändring
Värnamo Folkhögsskola:
Cykeltak för 22 cyklar med låsbart cykelställ

180 400 kr

Tenhult:
Inga behov av förändring
Stora Segestad:
Cykeltak för 22 cyklar med låsbart cykelställ

180 400 kr

2018-05-07

Förslag på låsbart cykelställ med ramlåsning:

Förslag på cykeltak med cykelställ för ramlåsning:

Marken förses med asfalt eller plattytor

2018-05-07

Förslag på cykelgarage

I cykelgarage ingår cykelställ för ramlåsning, kortläsare till dörr samt invändig
belysning. Marken förses med asfalt eller plattyta.
Förslag på cykelpump:

2018-05-07

Sammanställning av åtgärder:
Cykelplatser under tak med ramlåsning

451 stycken/cykelplatser

Cykelgarage

96 stycken/cykelplatser

Cykelställ fristående med ramlåsning

48 stycken/cykelplatser

Cykelpump

4 stycken

Ombyggnad av befintliga till ramlåsning

462 stycken/cykelplatser

Kostnads sammanställning för åtgärderna

8 152 400 kr exkl. moms

Cykelgarage kan kompletteras med laddning för battericykel till en kostnad av
3000 kr exkl. moms per uttag för cykelladdning.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 56-66
Tid:

2018-06-05, kl 13:00-17:45

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 62

Utökad budget ambulanssjukvården
Diarienummer: RJL2018/1334
Beslut


Nämnden
Föreslår regionstyrelsen att inför 2019 utöka budget för
ambulanssjukvård med 34,1 miljoner kronor.
Med följande tillägg:
- Att Ambulansledningen får i uppdrag att intensifiera
dialog och uppföljning med SOS Alarm om hur
inkommande larm prioriteras samt styrning.
- Att i budget för 2019 införa ett systemmätetal för Prio
1-larm för ambulansverksamheten enligt minst nationell
norm.
- Att ambulansledningen får i uppdrag att utreda vilka
alternativ som kan vara möjliga för rena transporter med
syfte att minska det totala antalet ambulansuppdrag.
Redovisas senast i november 2018.
- Att Region Jönköpings län ska säkerställa att det finns
utbildningsplatser för morgondagens
ambulanssjukvårdare, så att nuvarande andel
ambulanssjukvårdare i Jönköpings län kan behållas.
- Att de två nya dagambulanserna placeras i Mullsjö och
Aneby för att korta insatstiderna.
- Region Jönköpings län behöver arbeta ännu mer i
”Tillsammansarbetet” för att förebygga
skador/sjukdomar och att fler i första hand ska vända sig
till sin vårdcentral, vilket på sikt bidrar till att avlasta
akut- och ambulanssjukvård.

Reservation
Anne Karlsson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
En översyn har gjorts av ambulanssjukvården i länet med
anledning av tidigare underskott, nytt arbetstidavtal och behov av
förändrad schemaläggning. Översynen har även utgått ifrån

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 56-66
Tid:

2018-06-05, kl 13:00-17:45
beläggningsgrad och insatstider.
Beslutsunderlag
 Information inför sammanträdet av Agneta Ståhl,
sjukvårdsdirektör
 Protokollsutdrag presidiet 2018-05-23
 Missiv daterat 2018-05-15
 Rapport om ambulanssjukvård
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden förslår att nämndens beslut ska kompletteras med
följande:
- Att Ambulansledningen får i uppdrag att intensifiera dialog och
uppföljning med SOS Alarm om hur inkommande larm prioriteras
samt styrning.
- Att i budget för 2019 införa ett systemmätetal för Prio 1-larm för
ambulansverksamheten enligt minst nationell norm.
- Att ambulansledningen får i uppdrag att utreda vilka alternativ
som kan vara möjliga för rena transporter med syfte att minska
det totala antalet ambulansuppdrag. Redovisas senast i november
2018.
- Att Region Jönköpings län ska säkerställa att det finns
utbildningsplatser för morgondagens ambulanssjukvårdare, så att
nuvarande andel ambulanssjukvårdare i Jönköpings län kan
behållas.
- Att de två nya dagambulanserna placeras i Mullsjö och Aneby
för att korta insatstiderna.
- Region Jönköpings län behöver arbeta ännu mer i
”Tillsammansarbetet” för att förebygga skador/sjukdomar och att
fler i första hand ska vända sig till sin vårdcentral, vilket på sikt
bidrar till att avlasta akut- och ambulanssjukvård.
Anne Karlsson yrkar bifall till alternativ 2 i ambulansutredningen.
Marcus Eskdahl yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut
med ordförandens förslag till komplettering.
Instämmer i detta gör Sibylla Jämting, Helena Stålhammar, Bertil
Nilsson, Marianne Andersson och Jimmy Ekström.
Elisabeth Töre yrkar på återremiss med motiveringen ” Vi vill se

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 56-66
Tid:

2018-06-05, kl 13:00-17:45
en större tydlighet när det gäller riskbedömning, arbetsmiljö och
reservkapacitet. Dessutom vill vi involvera de fackliga
organisationerna mer i processen och invänta yttrande från SOSAlarm. Sammantaget bedömer vi att underlaget inte är tillräckligt
för att gå till beslut på.”
Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras, beslutar nämnden att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Därefter ställer ordföranden proposition på sitt med fleras yrkande
om bifall till föreliggande förslag med en komplettering och Anne
Karlssons yrkande.
Nämnden beslutar enligt ordförandens med fleras yrkande.
Elisabeth Töre deltar inte i beslutet.
Anne Karlsson vill till protokollet göra en anteckning, vilket
godkänns. För att få schemaförutsättningar som ger återhämtning
kan inte jour vara kvar överhuvud taget.
En arbetstidsmodell som motsvarar Jönköpingsambulansen ska
införas i hela länet. Detta innebär en högre kostnad, men vi ska
och måste värna om vår personal.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Jimmy Ekström

Sibylla Jämting

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 56-66
Tid:
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-06-05, kl 13:00-17:45

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 74-86
Tid:

2018-05-23, kl 08:00-09:45

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 78

Utökad budget ambulanssjukvården
Diarienummer: RJL2018/1334
Beslut
Nämnden föreslås att
 Föreslå Regionstyrelsen att inför 2019 utöka budget för
ambulanssjukvård med 34,1 miljoner kronor.
Sammanfattning
En översyn har gjorts av ambulanssjukvården i länet med
anledning av tidigare underskott, nytt arbetstidavtal och behov av
förändrad schemaläggning. Översynen har även utgått ifrån
beläggningsgrad och insatstider.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-05-15
 Rapport om ambulanssjukvård
Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

MISSIV
2018-05-15
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RJL2018/1334

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Utökad budget ambulanssjukvården
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Föreslår regionstyrelsen att inför 2019 utöka budget för ambulanssjukvård
med 34,1 miljoner kronor.

Sammanfattning
En översyn har gjorts av ambulanssjukvården i länet med anledning av tidigare
underskott, nytt arbetstidavtal och behov av förändrad schemaläggning.
Översynen har även utgått ifrån beläggningsgrad och insatstider.

Information i ärendet
Bakgrund
Den 1 maj 2014 blev ambulanssjukvården en länsklinik. Den kostnadsnivå som
fanns då ambulanssjukvården blev länsklinik, kompenserades inte fullt ut i
budgeten. Man erhöll 17 miljoner kronor utöver tidigare budget, men då
budgetunderskottet var 22 miljoner kronor blev utgångsläget minus 5 miljoner
kronor. I bokslutet för 2015 överskred ambulanssjukvården sin budget med 8,4
miljoner kronor och 2016 överskreds budgeten med 9,9 miljoner kronor.
Bokslutet för 2017 visar ett underskott på 15,4 miljoner kronor.

Översyn
En översyn har gjorts med målsättningen att belysa möjliga förändringar som kan
förbättra ambulanssjukvården och säkra en jämlik vård i hela länet, dels se
konsekvenser av införandet av schemamodell med delade dygn som är infört i
Jönköpingsområdet i hela länet och att dels hitta förändringar för att anpassa
kostnaderna till budgetramen. Under 2018 kom även ett nytt avtal med
Vårdförbundet, som avser verksamheter med krav på en arbetstidsförläggning där
arbetstagare roterar mellan dag- och nattjänstgöring.
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Mats Bojestig och sjukvårdsdirektör för medicinsk
vård, Agneta Ståhl har därför gett ambulanssjukvårdens ledningsgrupp i uppdrag
att återigen se över ambulansorganisationen i Region Jönköpings län, med
uppdrag att ge förslag på förändringar enligt grundprinciperna nedan:
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• Schemaläggning för ambulanssjukvårdens personal som medför att man inte
arbetar hela dygn.
• Schemaläggningen ska vara anpassad utifrån den bemanningsstat som finns
idag. Om det, för att uppnå detta, krävs en förändring av ambulansers placering
och/eller tjänstgöring under dygnet, ska tänkbara konsekvenser kring detta
beskrivas.
• Jour ska förekomma på ambulanser med låg belastning.
• Ge förslag på om man kan optimera styrningen av ambulanserna genom att
anpassa ambulanser som är aktiva, som kör i första hand, samt ambulanser i jour
som endast tar uppdrag då annan ambulans inte finns tillgänglig inom rimligt
avstånd.
• Målsättningen ska vara god tillgänglighet till ambulans i hela länet.
• Ambulanssjukvårdare ska ha sin givna plats inom länets ambulanssjukvård.
• Antalet medarbetare per områdeschef ska ses över och förslag lämnas på en
jämnare fördelning.

Resultat med förslag
I rapporten presenteras data i form av beläggningsgrad, tillgänglighet,
produktionsdata som volymer och insatstider samt ekonomiskt underskott.
Därefter presenteras förslag till förändringar samt riskbedömningar.
Tre förslag, ett grundförslag och två alternativ presenteras.
Grundförslaget innebär att ambulansverksamheten behöver tillföras medel för
befintligt underskott, (15,4 miljoner kronor), förändring i avtal med SOS-Alarm
(3 miljoner kronor) och ökade kostnader för avskrivning ( 2,6 miljoner kronor). I
detta förslag flyttas resurser från natt till dag och det finns ett behov av ytterligare
två ambulansfordon (varav ett finns i budget 2018). Kostnad för ytterligare en bil
är 0,9 miljoner kronor per år. Grundförslaget innebär behov av utökning av budget
med 21,9 miljoner kronor per år.
Alternativ 1 innebär nyanställning av cirka 8 medarbetare. Med denna utökning
kan nuvarande ambulansresurser behållas. Schemaförslag läggs på delad
dygnstjänstgöring (eventuellt dygn under helger). Jour läggs på ambulanser med
lägre beläggning. Fler ambulanser får aktiv nattarbetstid. All personal i länet får
en gemensam arbetstidsmodell. Veckoarbetstiden kommer variera mellan 34.2 38.15 timmar plus jour, beroende på andelen nattarbetstid. Ambulansresursen ut
mot invånarna blir oförändrat jämfört med idag. Detta förslag påverkar
verksamheten minst och är kostnadseffektivt. De 8 nya medarbetarna innebär en
kostnad på 6,15 miljoner kronor. Alternativ 1 innebär behov av utökning av
budget med 27,2 miljoner kronor per år.
Alternativ 1 kan kompletteras med två dagambulanser. Två bemannade
dagambulanser kostar 7,8 miljoner kronor (9 medarbetare). En bemannad
dygnsambulans kostar 7,7 miljoner kronor. Två ytterligare dagambulanser
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förväntas ge mer effekt på insatstiderna än en dygnsambulans. För invånarna
skulle minskade insatstider vara positivt och kostnaden är i stort sett densamma.
Alternativ 1 med ytterligare 17 medarbetare och två bemannade dagambulanser
innebär behov av utökning av budget med 34,1 miljoner kronor per år.
Alternativ 2 innebär nyanställning av cirka 32 medarbetare. Med denna utökning
kan nuvarande ambulansresurser behållas. All personal i länet får en gemensam
arbetstidsmodell. Schemaförslag läggs på delad dygnstjänstgöring även på helger.
Ingen jourtjänstgöring, vilket innebär att samtliga ambulanser har aktiv arbetstid
dygnet runt. Veckoarbetstiden blir 34.2 timmar för sjuksköterskor, och 37.0
timmar för ambulanssjukvårdare. Förslaget ger en möjlighet till utökning av
ambulansresurs dagtid måndag-fredag (uppskattningsvis två dagbilar) eftersom
det blir en övertalighet av personal under veckorna, då helgtjänstgöring två av fem
helger för alla medarbetare kräver mer personal totalt. Fordonsresurs för detta
finns inte idag utan måste då införskaffas. Kostnad för 32 nya medarbetare är 24,6
miljoner kronor. Total kostnad är 45,6 miljoner kronor. Med denna
schemaläggning blir det ett överskott av personal under veckorna som kan
bemanna ytterliga två dagbilar (varav ett fordon finns i budget 2018) till en
kostnad av ytterligare 0,9 miljoner kronor (46,5 miljoner kronor). Alternativ 2
innebär behov av utökning av budget med 46,5 miljoner kronor per år.
Enligt budgetskrivning 2018 ska en ny fullvärdig ambulans tillföras
verksamheten. I beräkningarna ovan har tillförda medel för fordonet räknats med i
samtliga alternativ.
Ambulanssjukvårdens ledningsgrupp anser att ambulanssjukvården i ett längre
perspektiv bör gå mot att helt avskaffa dygnstjänstgöring, vilket är möjligt med
utökad personalstat enligt alternativt förslag 2.

Förslag
Det alternativ som efter genomgång tillsammans med sjukvårdsdirektör och
ekonomidirektör förordas utifrån översynen är alternativ 1, kompletterat med två
bemannade dagambulanser.
Med utökningen av antalet medarbetare kan ambulansflottan bibehållas som idag
och resurser behöver inte flyttas från natten till dagen. De två dagambulanserna
kommer att placeras så att de tillsammans med befintliga ambulanser ger bästa
möjliga tillgänglighet i hela länet, vilket innebär att insatstider kan minskas.
Alternativ två skulle innebära väsentligt högre kostnader samt risk för ökad brist
på sjuksköterskor i Region Jönköpings läns verksamhet.
Alternativ 1 med två bemannade dagambulanser innebär behov av utökning av
budget med 34,1 miljoner kronor per år.
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Beslutsunderlag
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1. Förord
Ambulansens ledningsgrupp har erhållit detta uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektören
och sjukvårdsdirektören för verksamhetsområde Medicinsk vård. Ambulansens ledningsgrupp
består av:
• Thomas Johansson
• Rickard Joneman
• Wilhelm Alstermark
• Mats Kraft
• Helena Östblom
• Fredrik Hegg
• Marcus Grahnat

2. Bakgrund och uppdrag
2.1 Bakgrund
1996 genomfördes en utredning avseende ambulanssjukvårdens framtida utformning i
Jönköpings län. Utredningen antogs av dåvarande Landstingsfullmäktige och beslut togs om
att återta verksamheten i egen regi då verksamheten tidigare har drivits av länets kommuner
på entreprenad. Under 2013 genomfördes ytterligare en utredning avseende
ambulanssjukvården. Den 1 maj 2014 blev ambulanssjukvården en länsklinik. Den
kostnadsnivå som fanns, då ambulanssjukvården blev länsklinik, kompenserades inte fullt ut i
budgeten. Man erhöll 17 miljoner kronor utöver tidigare budget, men då budgetunderskottet
var 22 miljoner kronor blev utgångsläget minus 5 miljoner kronor. I bokslutet för 2015
överskred ambulanssjukvården sin budget med 8,4 miljoner kronor och 2016 överskreds
budgeten med 9,9 miljoner kronor. Bokslutet för 2017 visar ett underskott på 15,4 miljoner
kronor.
Under 2015/2016 infördes en ny schemamodell för medarbetarna inom ambulansområde
Jönköping där schemalagd arbetstid ersatte jourtjänstgöring. Den arbetstidsmodell som
infördes i ambulansområde Jönköping innebar att jourtid i schemat togs bort, vilket ger en
minskad tid på arbetsplatsen från ca 44 timmar/vecka till 38,25 timmar/vecka för
sjuksköterskor och till 37 timmar/vecka för ambulanssjukvårdare. I ambulansområde
Jönköping tillämpas delat dygn men med dygnstjänstgöring på helger och på Habostationen.
Denna schemamodell ger mindre helgtjänstgöring med två av fem helger istället för varannan
helg. timmar/vecka
Under 2016 gavs ett uppdrag till dåvarande verksamhetschef för ambulanssjukvården, Daniel
Lilja och verksamhetsstrateg Wilhelm Alstermark, att återigen se över ambulansorganisationen i Region Jönköpings län. Målsättningen med uppdraget var att belysa möjliga
förändringar som kan förbättra ambulanssjukvården och säkra en jämlik vård i hela länet, dels
se konsekvenser av införandet av schemamodell med delade dygn som är infört i
Jönköpingsområdet i hela länet och att dels hitta förändringar som gör att vi kan anpassa
kostnaderna till de budgetramar vi har att förhålla oss till. Uppdraget rapporterades under
2017 och gav rekommendationen att medel bör tillföras ambulanssjukvården motsvarande
10 miljoner för att täcka verksamhetskostnader, samt tre miljoner kronor för en ny
schemamodell i ambulansområde Värnamo. Således totalt 13 miljoner kronor för 2017. Detta
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under förutsättning att Höglandet behåller nuvarande schemaläggning med dygnstjänstgöring
och jour. Ingen hänsyn är tagen till det nya avtalet med Vårdförbundet.
Inom ambulanssjukvården idag är resurstillgång och resursåtgång icke överensstämmande.
Bokslutet för 2017 visar ett underskott på 15,4 miljoner kronor där personal står för cirka
5,6 miljoner kronor motsvarande cirka 7 årsarbetare.
Önskemål finns från Vårdförbundet och flertalet medarbetare i övriga ambulansområden att
införa samma schemamodell som finns i Jönköping.
I ambulansområde Värnamo arbetar personalen dygn med jour upp till 47 timmar/vecka. En
stor förväntan finns bland personalen och fackliga representanter i ambulansområde Värnamo,
att få samma arbetstidsmodell som finns i Jönköping. Personalansvaret för områdeschefen
Värnamo ambulansområde är cirka 54 medarbetare.
I ambulansområde Höglandet arbetar personalen dygn med jourtjänstgöring upp till
47 timmar/vecka. Även här finns en förväntan hos en del av medarbetarna att få samma
arbetstidsmodell som finns i Jönköping. Personalansvaret för områdeschefen Höglandets
ambulansområde är cirka 82 medarbetare.
Nytt avtal Vårdförbundet 2018
Källa: Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt
rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. – HÖK 16
Bestämmelsen avser verksamheter med krav på en arbetstidsförläggning där arbetstagare
roterar mellan dag- och nattjänstgöring. För heltidsanställd i sådan verksamhet med ordinarie
arbetstid förlagd till vardag såväl som sön- och helgdag eller till vardag och helgdag, som har
arbetstid förlagd till såväl dag som natt, så kallad rotationstjänstgöring, gäller följande under
aktuell beräkningsperiod:
- När nattpassen utgör minst 20 procent av den totala arbetstiden för heltidsanställd
arbetstagare ska den genomsnittliga veckoarbetstiden inom beräkningsperioden utgöra
36 timmar och 20 minuter.
- När nattpassen utgör minst 30 procent av den totala arbetstiden för heltidsanställd
arbetstagare ska den genomsnittliga veckoarbetstiden inom beräkningsperioden utgöra
34 timmar och 20 minuter.
Om den schemamodell som idag finns i Jönköpings ambulansområde införs i hela länet med
samtidig hänsyn till det nya avtalet med Vårdförbundet, som träder i kraft 1 april 2018
gällande nattarbete och veckoarbetstid, så krävs det ett resurstillskott på cirka 32 nya
medarbetare.

2.2 Uppdraget
Med ovanstående som bakgrund ger hälso- och sjukvårdsdirektören och sjukvårdsdirektören
för verksamhetsområde Medicinsk vård ett uppdrag till ledningsgruppen för ambulanssjukvården under ledning av Thomas Johansson, tillträdande verksamhetschef ambulanssjukvården från och med 1 februari 2018, att återigen se över ambulansorganisationen i
Region Jönköpings län, med uppdrag att ge förslag på förändringar enligt grundprinciperna
nedan:
•

Schemaläggning för ambulanssjukvårdens personal som medför att man inte arbetar
hela dygn.
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•

Schemaläggningen ska vara anpassad utifrån den bemanningsstat som finns idag.
Om det, för att uppnå detta, krävs en förändring av ambulansers placering och/eller
tjänstgöring under dygnet, ska tänkbara konsekvenser kring detta beskrivas.
• Jour ska förekomma på ambulanser med låg belastning.
• Ge förslag på om man kan optimera styrningen av ambulanserna genom att anpassa
ambulanser som är aktiva, som kör i första hand, samt ambulanser i jour som endast
tar uppdrag då annan ambulans inte finns tillgänglig inom rimligt avstånd.
• Målsättningen ska vara god tillgänglighet till ambulans i hela länet.
• Ambulanssjukvårdare ska ha sin givna plats inom länets ambulanssjukvård.
• Antalet medarbetare per områdeschef ska ses över och förslag lämnas på en jämnare
fördelning.
Rapportering ska ske fortlöpande till hälso- och sjukvårdsdirektören och sjukvårdsdirektören,
vilka i sin tur rapporterar till regiondirektören, ekonomidirektören och HR-direktören.
Uppdragsgivare är Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör och Agneta Ståhl,
sjukvårdsdirektör.
Färdig rapport ska vara hälso- och sjukvårdsdirektören samt sjukvårdsdirektören tillhanda
senast 2018-03-30.

3. Samverkan
Samverkan ska ske med berörda fackliga organisationer.

4. Metod
Uppdraget har kommunicerats med Vårdförbundet och Kommunal i ordinarie samverkansmöten samt ett extra tillsatt arbetsmöte för att i dialog diskutera uppdraget med de fackliga
representanterna. Uppdraget har vidare kommunicerats på arbetsplatsträffar i respektive
område.
Analys av produktionsdata, ekonomi och schemalösningar har gjorts i samarbete med
klinikens ekonomer och HR-konsult.
Erfarenheter har även inhämtats från andra Regioner och Landsting.
Vi har haft återkommande möten med styrgruppen kring uppdraget och presenterat det
material som successivt har kommit fram.

5. Resultat
5.1 Sammanfattande produktionsstatistik
5.1.1 Beläggningsgrad
Nedanstående bilder visar beläggningsgraden på respektive ambulans i Region Jönköpings
län. Den första bilden visar den totala beläggningen för alla dygnsambulanser. Stationer med
fler än en ambulans redovisas samt beläggningen totalt per station och per ambulans. Gula
linjen visar antalet uppdrag fördelat på dygnets timmar. Den blå grafen visar beläggning,
d.v.s. när ambulansen är upptagen på ett uppdrag.
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Viktigt att påpeka är att ambulanssjukvården även har uppdraget att finnas i beredskap
dygnets alla timmar.
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Beläggning samtliga dygnsambulanser

Bild 1

Beläggning Eksjö

Bild 2

Beläggning Sävsjö

Bild 3
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Beläggning Nässjö

Bild 4

Beläggning Nässjö dygnsbil 1

Bild 5

Beläggning Nässjö dygnsbil 2

Bild 6

6

Beläggning Tranås

Bild 7

Beläggning Tranås dygnsbil 1

Bild 8

Beläggning Tranås dygnsbil 2

Bild 9

7

Beläggning Vetlanda

Bild 10

Beläggning Vetlanda dygnsbil 1

Bild 11

Beläggning Vetlanda dygnsbil 2

Bild 12

8

Beläggning Jönköping

Bild 13

Beläggning Jönköping dygnsbil 1

Bild 14

Beläggning Jönköping dygnsbil 2

Bild 15

9

Beläggning Jönköping dygnsbil 3

Bild 16

Beläggning Habo

Bild 17

Beläggning Vaggeryd

Bild 18
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Beläggning Gislaved

Bild 19

Beläggning Gislaved dygnsbil 1

Bild 20

Beläggning Gislaved dygnsbil 2

Bild 21

11

Beläggning Värnamo

Bild 22

Beläggning Värnamo dygnsbil 1

Bild 23

Värnamo dygnsbil 2

Bild 24
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5.1.2 Tillgänglighet
Nedanstående bilder visar statistik över Ambulanssjukvården i Region Jönköpings län.
Antal uppdrag per station 2017 i länet
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Bild 25

Antal uppdrag per veckodag på årsbasis 2017
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Bild 26

Antal sekundärtransporter i snitt per veckodag på årsbasis 2017
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Bild 27
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Andel av befolkningen som nås av ambulans i Region Jönköpings län på prio1 inom
20 min 2017
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Prio 1
Bild 28

Tillgänglighetsmålet i Region Jönköping läns ambulansverksamhet där 80 % (nationellt mål) av
befolkningen ska nås av ambulans inom 20 minuter på prio1 larm nås inte med dagens resurser.
Andel av befolkningen som nås av ambulans i Östergötlands län på prio1 inom 20 min
2017
100%
90%
Mål = 80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

95%

Prio 1
Bild 29

Data för Östergötland är tagen från Nysam 2017.
Andel av befolkningen som nås av ambulans i Hallands län på prio1 inom 20 min 2017
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Prio 1
Bild 30

Data för Halland är tagen från Nysam 2017.
14

Andel av befolkningen som nås av ambulans i Kronobergs län på prio1 inom 20 min
2017
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82%

Prio 1
Bild 31

Data för Kronoberg är tagen från Nysam 2017.
Antal uppnådda och totalt antal uppdrag kommunvis på prio1 inom 20 min 2017
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Bild 32

Antal uppdrag som nås inom 20 minuter på prio1 av totalt antal uppdrag prio1 per kommun.
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Andel av befolkningen kommunvis som nås av ambulans på prio1 inom 20 min 2017.
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Bild 33

Uppnådd tillgänglighet inom 20 minuter under 2017 på prio1 larm kommunvis.
Andel av befolkningen kommunvis som nås av ambulans på prio1 inom 20 min 2017
nattetid (00:00-06:00)
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Bild 34

Uppnådd tillgänglighet inom 20 minuter under 2017 på prio1 larm kommunvis nattetid
(00:00-06:00).
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Antal uppnådda och totalt antal uppdrag som nås av räddningstjänst på prio1 inom 20 min
2017. Gäller IVPA/sjukvårdslarm
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Bild 35

Antal uppdrag som nås inom 20 minuter på IVPA/sjukvårdslarm av totalt antal uppdrag per
kommun.
Andel av befolkningen kommunvis som nås av räddningstjänst på prio1 inom 20 min
2017. Gäller IVPA/sjukvårdslarm
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Bild 36

Andel IVPA/sjukvårdslarm som nås av räddningstjänst inom 20 minuter 2017 kommunvis.
IVPA (i väntan på ambulans) utförs i länets alla kommuner av räddningstjänsten och gäller
endast hjärtstoppslarm eller misstänkt hjärtstopp. IVPA åker inte på övriga prio1 larm och
ersätter således inte en ambulans. Sjukvårdslarm utförs på fyra brandstationer i länet,
Visingsö, Gränna, Ryd/Bottnaryd och Rydaholm. De utlarmas på alla prio1 och är första
hjälpen utbildade med syrgasdelegering.
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Andel av befolkningen som nås av IVPA i Aneby på prio1 inom 20 min 2017
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Aneby
Bild 37

Insatstid för IVPA utförda av räddningstjänst för 2017 i Aneby kommun. Av antal prio1 larm
nåddes 19 av totalt 20 patienter inom 20 minuter.
Andel av befolkningen i Mullsjö som nås av ambulans på prio1-2 inom 20 min 2017
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Bild 38

Uppnådd tillgänglighet inom 20 minuter under 2017 på prio1-2 för Mullsjö kommun. Av
antal prio1 larm nåddes 183 av totalt 355 patienter inom 20 minuter.
Andel av befolkningen i Mullsjö som nås av räddningstjänst på prio1 inom 20 min 2017
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Bild 39

Insatstid för IVPA/sjukvårdslarm utförda av räddningstjänst för 2017 i Mullsjö kommun. Av
antal prio1 larm nåddes 7 av totalt 8 patienter inom 20 minuter.
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5.1.3 Produktionsdata
Vid en genomgång av produktionsdata konstateras att den sedan många år ständigt ökande
volymen av uppdrag fortsätter att öka (bild 37). Genom förändrade arbetssätt ser vi dock att
antalet patienter som körs till akutmottagningen inte ökar innevarande år. Antalet samtal till
SOS Alarm som bedömer, prioriterar och dirigerar alla ambulansuppdrag, fortsätter att öka.
Bedömningsnivån på SOS Alarm torde inte ha förändrats nämnvärt då andelen av patienterna
som bedöms av ambulanspersonalen som prio1 under transport in till sjukhus, i stort är linjär
mot ökningen på SOS Alarm och antalet uppdrag totalt i ambulanssjukvården, de senaste sex
åren.
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Bild 40

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bild 41

Bild 40 visar att antalet patienter som ambulanssjukvården bedömer som prio1 på väg in till
sjukhus fortsätter att öka. Detta kan tolkas som om det föreligger en reell ökning med
relevanta patienter som transporteras till akutmottagningen och att ökningen av antalet
uppdrag inte bara beror på okynnesringningar och fel vårdnivå.
Bild 41 visar andelen av prio1 ut. Detta indikerar att den procentuella andelen av prio1 ut
jämfört med prio1 in till sjukhus är relativt konstant.
Antal uppdrag per prioritet och år
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Bild 42
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Insatstider
I bild 43, 44 och 45 nedan kan vi konstatera att de två kommuner med de längsta insatstiderna
på prio1 är Aneby och Mullsjö. Noterbart är att tiderna för Aneby har försämrats, medan
Mullsjö uppvisar en svag förbättring. För övrigt ses generellt försämrade insatstider.
I bilden återfinns även Ydre kommun i Östergötland. Ambulanssjukvården i Region
Jönköpings län har sedan många år svarat för ambulanssjukvården i Ydre kommun. Ersättning
sker enligt riksavtalet för utomlänsvård och regionprislistan vilket ger kostnadstäckning för
uppdraget.
2017 insatstider i medianvärde för ambulans prio1
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Bild 43

2016 insatstider i medianvärde för ambulans prio1
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Bild 44
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2015 insatstider i medianvärde för ambulans prio1
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Bild 45
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5.2 Ekonomi
Budget 2017 uppgår till 161 miljoner kronor.
Månadsuppföljning ambulanssjukvården t.o.m. december 2017

Bild 46

I bokslut 2014 var obalansen 22 miljoner kronor. 2015 infördes en länsgemensam
organisation och budgeten förstärktes med 17 miljoner kronor där avsikten var att resterande
del av obalansen (5 miljoner kronor) skulle hanteras genom samordningsvinster med mera i
den nya länsorganisationen. Så blev det inte, i bokslut 2015 hade obalansen istället ökat till
7,5 miljoner kronor. I bokslut 2016 hade den ökat till 11,4 miljoner kronor och 2017 var den
15,4 miljoner kronor.

5.3 Förslag till förändring av tjänstgöringstider per ambulans
Med ovanstående bakgrund samt analys av redovisad data har ledningsgruppen kommit fram
till att om det skall var möjligt att förhålla sig till uppdraget med befintlig personal, måste en
reducering och omfördelning av ambulansresurser kvälls- och nattetid genomföras. Viss del
av tjänstgöringstiden har flyttats från natt till dag och placerats där behovet uppfattats som
störst.
Ledningsgruppen har analyserat beläggningen på respektive ambulans, vilka ambulanser det
finns möjlighet att förlägga jour på, samt tagit hänsyn till befolkningsunderlag, geografi och
vägnät.
Det finns, som vi ser det, en möjlighet att förflytta ambulansresurser från natt till dagtid på
vissa ambulanser.
Nedan redovisas förslag till en sådan förändring.
Observera att analyserna endast bygger på chefernas erfarenhet av hur ambulanssjukvård ska
bedrivas, schemaläggning samt deras erfarenheter om regionens geografi och vägnät. Det
finns tyvärr inga simuleringssystem som är aktuella att använda sig av.
5.3.1

Förändring utifrån nuvarande tjänstgöring per ambulans

”Observera att omfördelning och reducering av ambulansernas tjänstgöringstider i
nedanstående förslag bygger på, som beskrivet ovan, av ambulansverksamhetens
ledningsgrupps analys av en möjlig förändring enligt uppdrag. Vid ett eventuellt beslut från
uppdragsgivarna kommer en djupare analys, tillsammans med den kompetens som finns i vår
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ambulansverksamhet, att göras i samband med den risk och konsekvensanalys som varje
organisatorisk förändring föranleds av. Det innebär att det kan bli andra ambulanser som
berörs än de som nämns i förslaget. I storleksordning är det dock en förändring som denna, i
ambulansernas tjänstgöringsgrad i regionen, som måste göras för att klara av en förändring
enligt detta uppdrag.”
 Nattbil Jönköping söndag-torsdag. Tiden från nattbil i Jönköping läggs dagtid 12:00-22:00.
Detta innebär reducering av en ambulansresurs vardagsnätter 17:00-08:00.
 Nattbil Vaggeryd hela veckan + lördag och söndag dygn. Detta innebär en reducering av
en ambulansresurs vardagsnätter 19:00-07:00 samt lördag och söndag dygn.
 Nattbil Tranås söndag-torsdag. Tiden från nattbil i Tranås läggs i Aneby dagtid 07:00-17:00.
Detta innebär att ambulansresurser reduceras och omfördelas vardagsnätter 19:00-07:00
i både Vetlanda och Tranås.
Nedanstående bild visar länets totala ambulansresurser och tjänstgöringstid.
Gulmarkerade ambulanser indikerar en förändring i tjänstgöringstid utifrån ovanstående
förslag.
9810 07:00-07:00

delat dygn med jour

7110
9120
9130
9140
9150
9160

08:00-16:30
07:00-17:00
08:00-17:00
07:00-07:00
07:30-07:30
08:00-20:00
08:00-08:00
9850 07:00-19:00

måndag-fredag, inte röda dagar
året runt
måndag-fredag, inte röda dagar
delat dygn, aktiv tid
delat dygn, aktiv tid
söndag-torsdag
fredag-lördag, delat dygn med jour
måndag-fredag

Gislaved

9710 07:00-07:00
9720 07:00-07:00

delat dygn, aktiv tid
delat dygn med jour

Värnamo

9510 07:00-07:00
9520 07:00-07:00
9530 07:00-17:00

delat dygn med jour
delat dygn, aktiv tid
måndag-fredag, inte röda dagar

Aneby
Eksjö

xxxx 07:00-17:00

måndag-fredag

9610 07:00-07:00
9630 07:00-19:00

delat dygn, aktiv tid
året runt måndag-fredag, även röda dagar

Nässjö

9210 07:00-07:00
9220 07:00-07:00

delat dygn, aktiv tid
delat dygn med jour

Sävsjö
Vetlanda

9250 07:00-07:00

delat dygn med jour

9410 07:00-07:00
9420 07:00-19:00
07:00-07:00
9310 07:00-07:00
9320 07:00-19:00
07:00-07:00

delat dygn, aktiv tid
söndag-torsdag
fredag-lördag, delat dygn med jour
delat dygn, aktiv tid
söndag-torsdag
fredag-lördag, delat dygn med jour

Habo: Bemannas med Jönköping
Jönköping

Vaggeryd: Bemannas idag med
Värnamo och Gislaved

Tranås
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5.3.2 Schemaläggning utifrån ovanstående förslag
Schematekniskt är det genomförbart att förhålla sig till det nya arbetstidsmåttet enligt HÖK 16
med befintlig personal med de föreslagna förändringarna utifrån ambulansernas tjänstgöringstid
under dygnet. För att klara detta har vi reducerat ambulansresurser kvälls- och nattetid. Viss del
av tjänstgöringstiden har flyttats från natt till dag och placerats där behovet uppfattats som störst.





Förändringen innebär dock att de små marginaler man tidigare haft med poolpersonal för
att täcka vakanser, ledigheter, utbildning etc. helt försvinner och således måste ersättas.
Veckoarbetstiden kommer att variera utifrån schemaläggning och det nya nattavtalet
mellan 34,2 timmar per vecka - 38,15 timmar per vecka.
Jouruttaget kommer också att variera något utifrån veckoarbetstidsmåttet.
Den totala veckoarbetstiden inklusive jour kommer troligen att hamna mellan
38-42 timmar per vecka.
5.3.3

Sidoeffekter

Positiva och troligen nödvändiga sidoeffekter

•

•

Ny ambulans dagtid i Aneby
- utreda möjlighet med placering i Aneby.
- man skulle kunna använda en reservambulans 1-2 år som pilotprojekt för att följa
effekterna. Reservambulansen måste då utrustas då ingen utrustning finns i
reservambulanserna.
Ny ambulans dagtid 12:00-22:00 i Jönköping (nyinköp enligt budget 2018)

Negativa sidoeffekter

•
•
•
•

Tuffare prioritering på uppdrag till jourbilarna.
Risk för sämre tillgänglighet/beredskap och längre insatstider/väntan kvälls-/nattetid,
när det gäller prio1.
Helgschema med tre nattpass i rad var fjärde helg. Möjlighet finns att istället lägga
dygnstjänst på helger eftersom antal uppdrag är lägre på helger.
Tätare helgtjänstgöring.

5.4 Ledningsgruppens konsekvensanalys – verksamhetsförändring
ambulans enligt ovan
”Observera att denna konsekvensanalys som ledningsgruppen här nedan redovisar inte kan
ersätta den risk- och konsekvensanalys som alltid ska göras vid organisatoriska förändringar
i våra verksamheter.”
5.4.1

Jönköping-Habo-Mullsjö

Förslag för planerad förändring

Ambulansverksamheten lägger förslag på att flytta resurser från natt till dag efter
uppdragsdirektiv från hälso- och sjukvårdsdirektören och sjukvårdsdirektören för
verksamhetsområde Medicinsk vård, detta i enlighet med HÖK 16.
Uppdragen i kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö har från 2010 till 2017 ökat
från 6 760 uppdrag till 16 240 uppdrag 2017, varav antal prio1-uppdrag ökat från 2 913 till
7 098, dvs. 43 % ökning under samma period. Bara i Jönköpings kommun har uppdragen
mer än fördubblats från 6 000 till 14 300 uppdrag under samma period.
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Beläggningen är som högst dagtid kl. 07:00-23:00, varför ledningsgruppen ser
att en extra resurs behövs som överlappar mellan dag och kväll i Jönköpingsområdet.
Ledningsgruppen avser också enligt direktiv i uppdraget, att förlägga jour på de ambulanserna
med låg beläggning nattetid.
Ledningsgruppen lägger också förslag på att införa tvåskift veckans alla dagar. Detta innebär
att dygnstjänstgöring tas bort i Habo samt helger i Jönköping. Alternativ finns att lägga
dygnstjänst på helger då antalet uppdrag är lägre på helger.
Beskrivning av förändring

Ambulans 9810 Habo beläggs med jour på natten 00:00-08:00.
Ambulans 9140 beläggs med jour fredag och lördagnatt 01:00-07:00.
Ambulans 9160 går dagtid söndag-torsdag 08:00-17:00.
En ny ambulansresurs tillsätts måndag-torsdag 12:00-22:00 samt fredag 07:00-17:00.
Detta innebär att det finns en ambulansresurs mindre söndag till torsdag 22:00-07:00,
samt en ambulansresurs mer måndag-torsdag 12:00-17:00 samt fredag 07:00-17:00.
Habopassen delas i två, 07:00-17:00 eller 17:00-07:00 med jour 01:00-07:00.
9140 går dagtid lördag 07:00-18:00 eller 18:00-07:00, jour 01:00-07:00.
Berörd personal

Personal i blandtjänst som arbetar med arbetstidsmått 34 timmar och 20 minuter.
Personal i dagtjänst med arbetstidsmått 38 timmar och 15 minuter berörs inte.
Riskbedömning

• Helhetsperspektiv
Ledningsgruppen ser en ökad risk med sämre tillgänglighet genom att reducera en
nattresurs i Jönköping. Detta i kombination med att Vaggeryds ambulans inte går
vardagskvällar och helger (se nedan) gör att risken för ambulansbrist ökar i hög grad.
Beläggningen vardagskvällar i Jönköpingsområdet är generellt högre än dagtid på grund
av färre antal ambulansresurser. Jönköpings kommun får ofta hjälp av Vaggeryds och
Nässjös ambulanser kvällar och helger vid hög belastning. Det finns därför anledning att
tro att risken för ambulansbrist blir hög på vardagskvällar samt fredagnatt till söndagkväll.
Här är det viktigt att SOS Alarm är förutseende och tillämpar aktiv dirigering för att täcka
områdena. Ledningsgruppen ser också en risk i att reservkapaciteten nattetid minskar för
att kunna hantera större händelser t.ex. trafikolyckor, hjärtstopp och andra typer av
tvåbilslarm, speciellt i en kommun av Jönköpings storlek.
Behovet av extra resurser dag- och kvällstid i Jönköpings kommun är stort. Detta för att
minska insatstider till kommunens invånare när beläggningen är som störst. Fler resurser
dagtid ger större möjlighet att täcka områden med längre insatstider, såsom Mullsjö och
Gränna. Det ökade antalet transporter inom- och utomläns (2015=1 628, 2016=1 726,
2017=2 059 uppdrag) framförallt eftermiddagar ger också ett ökat behov av resurser mellan
12:00-22:00.
Personalen i Jönköping får med förslaget minskad nattarbetstid från dagens 50 % till
cirka 30 %. Istället för nattpass 17:00-08:00 blir det ett arbetspass 12:00-22:00. Efter kl. 22:00
finns det 2 ambulanser kvar i Jönköpings kommun, förutom fredagnatt och lördagnatt då
nuvarande resurser behålls, dvs. att det då finns tre ambulanser.
• Fördelar med förslaget
- Ny ambulans med arbetspass 12:00-22:00 måndag till torsdag samt fredag 07:00-17:00,
överlappar dag- till kvällstid och ger större flexibilitet för hämtning av
utomlänspatienter, eller akuta transporter till högre vårdnivå. Denna möjlighet ges
genom att flytta resurser från natt till dag.
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- Möjlighet ges att utlokalisera ambulans dagtid till Bankeryd, Huskvarna eller Gränna.
- Större möjlighet ges till personalens måltidsuppehåll, eftersom ambulansen kan avlasta
lunchtid.
- Förbättrad insatstid på prio1-2 dagtid.
- Minskad nattjänstgöring för personal i blandtjänst, från 50 % till 30 %, vilket bör ge
positiva hälsoeffekter.
- Minskat personalbehov med 4 medarbetare i schema, som flyttas till Aneby måndagfredag 07:00-17:00.
• Risker med förslaget
- Minskade ambulansresurser söndag-torsdag 22:00-07:00.
- Minskad reservkapacitet i kombination med förändring av Vaggeryds ambulans (se
nedan) efter 19:00 vardagar.
- Minskade ambulansresurser helgtid efter förändring av Vaggeryds ambulans (se nedan).
- Ökad risk för längre insatstider till patienterna under ovanstående tider, vilket kan
resultera i högre mortalitet.
- Ökad risk för att resurs saknas vid större händelser och akuta insatser.
- Mindre kapacitet för akuta transporter nattetid.
- Risk för ökade kostnader när ambulanserna får förflytta sig på jourtid då resurs saknas i
Jönköpingsområdet. Kostnaden för Habo-ambulansen som ligger i jour nattetid
förväntas öka då resurser saknas i Jönköping.
• Förslag på åtgärder
Som tidigare diskuterats så finns det en ökad risk för sämre tillgänglighet för
ambulansresurserna vardagskvällar efter 19:00 samt helger beroende på minskade resurser
i Jönköping och Vaggeryd. Detta kräver en aktivare dirigering av länets resurser från SOS
Alarm. Enligt nuvarande arbetssätt så ges uppdrag i huvudsak till Nässjös och Vaggeryds
ambulans när det gäller stöttning av Jönköpingsområdet. En aktivare dirigering kräver en
kedjereaktion i hela länet för att kunna flytta resurser där de behövs som bäst. Exempel på
åtgärd om det saknas resurs i Jönköping:
- Vetlanda går mot Eksjö, Eksjös ambulans upp till Nässjö, båda Nässjös ambulanser till
Jönköping. Detta dirigeringssätt tillämpas inte idag, utan kräver en högre blick och
kompetens av SOS-operatören.
- Jönköpings kommun har länets största befolkning, vilket kräver att ledig resurs alltid
måste finnas tillgänglig. Ytterligare förslag på åtgärd är att införa en ambulanschef i
beredskap. En ambulanschef i beredskap med kännedom om länets resurser kan stötta
SOS-operatören och ge värdefulla råd i dirigering och passningsuppdrag.
Ledningsgruppen tror att denna funktion skulle göra mycket nytta för länets invånare
samt en skapa trygghet för ambulanspersonal och SOS Alarm.
- En ytterligare åtgärd kan vara att begränsa antalet samtidiga utomlänstransporter
kvällar och helger. Ledningsgruppen ser att ambulansbrist ofta uppträder då flera
ambulanser har utomlänsuppdrag. I dagsläget har SOS Alarm dirigeringsansvaret och
bedömer om utomlänsuppdragen är möjliga. Då platsbristen har ökat och fortsätter öka
kan det förväntas leda till flera sekundärtransporter.
- Ambulanssjukvården har som utgångspunkt att alltid hämta egna patienter. En åtgärd
kunde vara att i högre utsträckning hänvisa till riksavtalet vilket betyder att vårdande
region ansvarar för hemtransport. Detta skulle behålla fler ambulanser i Jönköpings
län. Dock genererar detta en ökad kostnad för Region Jönköpings län.
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 Summering av åtgärder:
- Aktivare dirigering av länets resurser från SOS Alarm.
- Förslag att införa ambulanschef i beredskap. Kräver resurstillskott.
- Begränsa antalet samtidiga sekundärtransporter utom och inom länet.
5.4.2

Tranås- Aneby

Förslag för planerad förändring

Ledningsgruppen lägger förslag på att införa ambulansresurs i Aneby måndag-fredag
07:00-17:00. Samtidigt minskas en ambulansresurs i Tranås söndag-torsdag kl.19:00-07:00.
Tranås har Sveriges bästa insatstider, samtidigt som insatstiderna till Aneby faller utanför
målet om att nå 80 % av befolkningen på prio1 inom 20 minuter.
Beskrivning av förändring

En ambulans reduceras i Tranås söndag till torsdag kl. 19:00-07:00. Fredag-lördag oförändrat.
Jour tas bort på ambulans 9310 veckans alla dagar och det blir aktiv tid. En ambulans
stationeras i Aneby och går måndag-fredag mellan kl. 07:00-17:00.
Berörd personal

Personal som i dag bemannar ambulanserna i Tranås bemannar också Aneby dagtid.
Riskbedömning

• Helhetsperspektiv
Ledningsgruppen flyttar en resurs nattetid från Tranås till dagtid i Aneby. Reservkapaciteten minskar med detta i Tranås vardagar nattetid, vilket kan medföra längre
insatstider och ger en ökad risk för ambulansbrist vid större händelser, hjärtstopp och andra
tvåbilslarm. Eksjös ambulans borde få en ökning under denna tid i passningsuppdrag mot
Tranås. Ledningsgruppen ser behovet av en ambulans dagtid i Aneby vardagar. Orten är
stor och många pendlar in till orten på dagtid. Aneby har också sämst tillgänglighet i länet
på prio1-uppdrag. Ledningsgruppen ser positivt på att länet får ytterligare en ambulans
dagtid. Anebys ambulans kan minska insatstiderna i Aneby, men också användas mot
Jönköpingsområdet vid behov.
• Fördelar med förslaget
- Ökning med en dagambulans i länet då beläggning är som högst.
- Kortare insatstider i Aneby dagtid 07:00-17:00 då befolkningsantalet är som störst.
- Kan vid behov användas mot Jönköpingsområdet vid resursbrist.
- Minskad nattjänstgöring för medarbetare i Tranås vilket bidrar till bättre arbetsmiljö.
- En aktiv nattambulans veckans alla dagar vilket minskar jourkostnaden.
• Risker med förslaget
- Minskade resurser i Tranås söndag-torsdag 19:00-07:00 ger ökad risk för
ambulansbrist vid större händelser eller två samtidiga prio1-uppdrag.
- Ger sannolikt ökad insatstid för Tranåsområdet nattetid vardagar.
- Medför att Eksjös ambulans i första hand får passa mot Tranås vid fler tillfällen.
- Minskad reservkapacitet i Tranåsområdet vilket får effekter i hela länet. Tranås skulle
kunna gå mot Grännaområdet vid resursbrist i Jönköping, men det är inte möjligt med
enbart en resurs kvar nattetid vardagar.

27

- Förslaget innebär en utökning av schemarader med 4 personer (denna resurs flyttas
ifrån område Jönköping).
• Förslag på åtgärder
Som tidigare diskuterats så finns det stora vinster med ytterligare en dagambulans i en
kommun som idag har längre insatstider än länet som helhet, dock på bekostnad av sämre
ambulanstillgänglighet i Tranåsområdet. Minskade resurser vardagsnätter i Tranås ger en
minskad reservkapacitet och kräver en aktivare dirigering från SOS Alarm. En åtgärd som
också kan göras är att inte ge sekundäruppdrag till stationer med en ambulans, som då
Tranås blir efter kl. 19:00 på vardagar.
• Summering av åtgärder:
- Aktivare dirigering av länets resurser från SOS Alarm.
- Utbildning av operatörer.
- Sekundäruppdrag ges inte till ambulans 9310 då den är ensam resurs.
5.4.3

Vaggeryd- Gislaved-Värnamo

Förslag för planerad förändring

Ledningsgruppen lägger förslag på att omvandla Vaggeryds ambulans från dygnsbil till dagbil
vardagar. Övriga ambulansresurser i Värnamo och Gislaved berörs inte. Värnamo och
Gislaveds ambulanser täcker stora områden ner mot Gryteryd, Rydaholm och Smålandsstenar
varför ledningsgruppen lämnar dessa resurser oförändrade.
Beskrivning av förändring

Vaggeryds ambulans går idag dygnet runt veckans alla dagar. I förslaget läggs Vaggeryds
ambulans måndag till fredag kl. 07:00-19:00.
Berörd personal

Personal som idag arbetar i Värnamo, Gislaved och Vaggeryd.
Riskbedömning

• Helhetsperspektiv
Vaggeryds ambulans ligger strategiskt placerad mellan större orter som Jönköping och
Värnamo. Ambulansen arbetar över stora områden från Värnamo och upp mot hela
Jönköpings kommun. Ambulansen används också i hög grad som passningsbil i dessa
områden och ofta upp mot Jönköping där den stationeras i Torsvik vid resursbrist i
Jönköping. Under 2017 utförde Vaggeryds och Nässjös ambulanser 1 174 uppdrag i
Jönköpings kommun, varav Vaggeryds ambulans stod för hälften. Vardagkvällar och
helger är ambulansen ofta på uppdrag i Jönköpings tätort. Ledningsgruppen ser en klart
högre risk i resursbrist inom Jönköpingsområdet om ambulansen tas bort dessa tider.
Eftersom insatstiden från Jönköping och Värnamo till Vaggeryd är i stort lika och bör
klaras inom 20 minuter på prio1, ser ledningsgruppen mindre risk för sämre tillgänglighet
i Vaggeryds tätort. Värnamo och Gislaveds tätort med omnejd bör inte påverkas med detta
förslag.
• Fördelar med förslaget
- Schemaläggning klaras enligt HÖK 16 utan personalförstärkning i område söder.
- Mindre helgtjänstgöring för personalen.
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• Risker med förslaget
- Hög risk för ambulansbrist framförallt i Jönköpingsområdet vardagkvällar och helger
då ambulansen har många uppdrag i Jönköpings tätort.
- Åtgärden innebär också sämre beredskap mot Gislaved, Gnosjö och Värnamo
kommun eftersom Vaggeryds ambulans täcker stora områden.
- Längre insatstid till invånare i Vaggeryds tätort kvällar och helger.
- Minskad reservkapacitet vid större händelser och trafikolyckor. Ambulansen täcker
en stor del av E4 åt norr och söder.
- Minskad kapacitet för interntransporter mellan Värnamo och Ryhovs sjukhus.
• Förslag på åtgärder
För att klara HÖK 16 med samma personalstat enligt uppdrag krävs en reducering av
ambulansresurser. Ledningsgruppen ser ambulansen Vaggeryd som enda alternativet att
reducera i området Värnamo, Gislaved och Vaggeryd, framförallt på grund av placeringen
mellan två större orter. Åtgärder för att minska de negativa effekterna kan vara en aktivare
dirigering av ambulanserna i Värnamo och Gislaved från SOS Alarm, med en förmodad
ökning av passningsuppdrag som resultat. Eftersom Vaggeryds ambulans reduceras kvällar
och helger måste SOS Alarm dirigera Nässjös båda ambulanser till Jönköping vid
resursbrist, vilket ger en kedjereaktion i länet.
• Summering av åtgärder
- Aktiv dirigering av SOS Alarm. Förflyttning av ambulanser i länet måste ske i större
utsträckning än idag för att motverka resursbrist.
5.4.4

Eksjö-Nässjö-Sävsjö-Vetlanda

Förslag för planerad förändring

Ledningsgruppen lägger förslag på att förändra en ambulans i Vetlanda från dygnsbil till
dagbil söndag till torsdag. Idag finns två ambulanser dygnet runt veckans alla dagar.
Övriga ambulansresurser lämnas oförändrade i Sävsjö, Eksjö och Nässjö.
Beskrivning av förändring

Ambulans 9420 förläggs söndag till torsdag kl. 07:00-19:00, resursen utgår söndag-torsdag
kl.19:00-07:00. Lördag och söndag som tidigare 07:00-07:00, delat dygn med jour.
Tre ambulanser görs till aktiva bilar utan jour (Nässjö, Eksjö, Vetlanda).
Berörd personal

Personal som idag arbetar i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Samtlig poolpersonal
kommer att gå åt i ny schemalösning.
Riskbedömning

• Helhetsperspektiv
Vetlanda är idag en station med två ambulanser dygnet runt. För att klara HÖK 16 ser
ledningsgruppen som enda alternativ att reducera resurser i Vetlanda tätort. Vetlandas
ambulanser täcker idag områden längst ut i länets östra områden och söderut mot
Ramkvilla. Ambulanserna har också mycket uppdrag inåt länet, upp mot Eksjö och Nässjö.
Ledningsgruppen ser risker med att reservkapaciteten i de östra länsdelarna minskar vid
större händelser och vid två samtidiga prio1-larm, bland annat också eftersom Höglandet är
ett geografiskt stort område. Konkret så minskar möjligheten för SOS Alarm att aktivt
dirigera ambulanser i länet till områden med resursbrist vardagkvällar. I länsperspektiv då
både en ambulans i Tranås och en ambulans i Vetlanda tas bort vardagkvällar, så ser
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ledningsgruppen en klart ökad risk i ambulansbrist på Höglandet. De minskade ambulansresurserna kommer med stor sannolikhet påverka även Jönköpings tätort, då beredskap
måste finnas kvar på Höglandet.
• Fördelar med förslaget
- Schemaläggning klaras enligt HÖK 16 utan personalförstärkning i område Höglandet,
och den totala arbetstiden kan minskas vilket bidrar till bättre arbetsmiljö.
- Tre aktiva nattambulanser på Höglandet vilket kan minska jourkostnaden på övriga resurser.
• Risker med förslaget
- Ökad risk för ambulansbrist på Höglandet vardagkvällar i kombination med reducerad
resurs i Tranås.
- Sämre möjlighet för SOS Alarm att dirigera ambulanser till områden med resursbrist
då reservkapaciteten reduceras. Detta kommer påverka hela länet.
- Reducerad reservkapacitet vid större händelser, trafikolyckor och samtidiga prio1-larm
exempelvis hjärtstopp vardagkvällar.
- Reducerad kapacitet för interntransporter mellan Eksjö och Ryhovs sjukhus, samt
akuta och planerade utomlänstransporter.
- Övriga Höglands ambulanser får passa mot Vetlanda och Tranås vid flera tillfällen.
- Ökade insatstider för Vetlanda och Tranåsområdet nattetid vardagar.
• Förslag på åtgärder
För att klara HÖK 16 med samma personalstat enligt uppdrag krävs en reducering av
ambulansresurser. Ledningsgruppen ser Vetlanda som enda alternativet att reducera i
området Vetlanda, Sävsjö, Eksjö och Nässjö och som troligen har minst negativ påverkan.
Åtgärden anses ändå påverka hela länet i hög grad. Åtgärder för att minska de negativa
effekterna kan vara en aktivare dirigering av ambulanserna på Höglandet från SOS Alarm,
med en förmodad ökning av passningsuppdrag som resultat.
• Summering av åtgärder:
- Aktiv dirigering av SOS Alarm. Förflyttning av ambulanser i länet måste ske i större
utsträckning än idag för att motverka resursbrist.
- En åtgärd som kan göras är att inte ge sekundärtransportuppdrag till stationer med en
ambulans, som då Vetlanda blir efter kl.19:00 på vardagar, Eksjö och Sävsjö.
- Ambulanser med aktiv arbetstid måste utföra uppdrag och interntransporter i högre
utsträckning.
5.4.5 SOS Alarms konsekvensanalys utifrån ovanstående förslag
SOS Alarm är av naturliga orsaker en viktig medspelare i ambulanssjukvården i
Region Jönköpings län. Därför har vi tillfrågat dem om möjliga konsekvenser utifrån
ovanstående förslag.
Tyvärr är denna konsekvensanalys inte klar i skrivandets stund och måste kompletteras till
uppdraget då den är klar.
5.4.6 Antal medarbetare per chef
För att uppnå en jämnare fördelning av medarbetare per chef och för att förbättra chefernas
arbetsmiljö föreslås en förändring av chefsenheter enligt skiss nedan. Fördelningen idag är
ojämn vilket innebär att en chef idag ansvarar för mer än 70 medarbetare. Förändringen
kommer innebära att ytterligare en enhetschef kommer att tillsättas inom befintlig ram genom
att låta en biträdande chef arbeta som tf. enhetschef under ett år. Detta ska utvärderas och om
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det fungerar väl kommer det att permanentas. Fördelningen kommer att bli enligt bild 47 där
den norra enheten kommer delas av två chefer. Denna förändring är genomförd och
samverkad och kommer att implementeras den 9 april 2018.

Bild 47

5.4.7 Ambulanssjukvårdare
Enligt beslut i regionfullmäktige inför budget 2018 ska ambulanssjukvårdarna ha sin plats
inom ambulanssjukvården. Målsättningen är att vi ska behålla den andel ambulanssjukvårdare vi har idag, men där krav är adekvat kompetens för anställning alternativt
utbildning, för att uppnå tillräcklig kompetens.

6. Diskussion
Enligt uppdragsgivarnas förutsättningar, att med befintlig bemanningsstat förhålla ambulansverksamhetens organisation till HÖK 16 och att medarbetarna inte ska arbeta dygn samt att
jour ska förläggas på ambulanser med låg beläggning, har ledningsgruppen haft det som
främsta fokus i denna rapport. Utifrån resultat och konsekvensanalys kommer även två
alternativa förslag kort presenteras.
Ledningsgruppen har kommit fram till att det är genomförbart att förhålla sig till det nya
arbetstidsmåttet enligt HÖK 16 med befintlig personal med de föreslagna förändringarna
utifrån ambulansernas tjänstgöringstid under dygnet. Vi har i förslaget som är beskrivet ovan,
främst reducerat resurser under nattetid och flyttat vissa resurser till dagtid. De risker som
detta förslag kan medföra finns presenterade i rapporten. Det finns bland annat risk för sämre
tillgänglighet/beredskap, längre insatstider/väntan främst nattetid. Vi når idag inte upp till
målet att 80 % av Regionens invånare ska nås av ambulans inom 20 minuter vid akuta
uppdrag.
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6.1 Alternativt förslag 1
Detta förslag innebär att vi behöver nyanställa cirka 8 medarbetare. Med denna utökning kan
vi behålla nuvarande ambulansresurser och tjänstgöringstid under dygnet och vi förhåller oss
till HÖK 16. Schemaförslag läggs på delad dygnstjänstgöring (ev. dygn helger). Jour läggs på
ambulanser med lägre beläggning. Fler ambulanser får aktiv nattarbetstid. All personal i länet
får en gemensam arbetstidsmodell. Veckoarbetstiden kommer variera mellan 34.2 -38.15
timmar plus jour, beroende på andelen nattarbetstid. Ambulansresursen ut mot invånarna blir
oförändrat jämfört med idag.

6.2 Alternativt förslag 2
Detta förslag innebär att vi behöver nyanställa cirka 32 medarbetare.
Med denna utökning kan vi behålla nuvarande ambulansresurser och tjänstgöringstid under
dygnet och vi förhåller oss till HÖK 16. All personal i länet får en gemensam
arbetstidsmodell. Schemaförslag läggs på delad dygnstjänstgöring även på helger. Ingen
jourtjänstgöring, vilket innebär att samtliga ambulanser har aktiv arbetstid dygnet runt.
Veckoarbetstiden blir 34.2 timmar för sjuksköterskor, och 37.0 timmar för
ambulanssjukvårdare. Detta alternativa förslag anser Vårdförbundet ska genomföras.
Förslaget ger en möjlighet till utökning av ambulansresurs dagtid måndag-fredag
(uppskattningsvis två dagbilar) eftersom det blir en övertalighet av personal under veckorna,
då helgtjänstgöring två av fem helger för alla medarbetare kräver mer personal totalt.
Fordonsresurs för detta finns inte idag utan måste då införskaffas.
I detta förslag vore en möjlig lösning att i samförstånd med Vårdförbundet och Kommunal,
lägga på jour under semestern, vilket skulle minimera behovet av vikarier.

6.3 Summering av alternativa förslag
Ambulanssjukvårdens ledningsgrupp har i denna översyn tagit fram ett förslag enligt givet
uppdrag. Därutöver har vi i avslutande diskussion, med bakgrund av lång erfarenhet och
samlad kunskap, valt att presentera två alternativa förslag som komplement.
Alternativ 1 enligt ovan är det förslag som påverkar verksamheten minst och är
kostnadseffektivt.
Alternativ 2 är den modell som krävs för att genomföra Jönköpings nuvarande schemamodell
i hela länet.
Det nationella och internationella säkerhetsläget i kombination med det ökade antal uppdrag
gör att all form av reducering av ambulansresurser inte är optimalt.
Ambulanssjukvården är en viktig aktör när det gäller krisberedskap, och samhället förväntar
sig att akutsjukvården kan hantera exempelvis en masskadesituation. Därför är det viktigt att
ambulanssjukvården har en viss reservkapacitet, vilken reduceras under delar av dygnet med
förslaget enligt uppdraget.
Omvärldsanalys visar att vissa regioner och landsting i Sverige har gått över till 34,2 timmars
veckoarbetstid enligt HÖK 16, utan jour, och fler följer efter. I takt med att
beläggningsgraden på ambulanserna ökar försvinner också incitamentet för jourtjänstgöring
eftersom kostnaderna då ökar. Fördelen med att ha aktiv arbetstid på ambulanser nattetid är
att det ger möjlighet till aktiv dirigering utan övertidskostnader på jour. Ledningsgruppen
kommer att behöva införa helgtjänstgöring varannan helg i hela regionen, om förslaget enligt
uppdraget blir verklighet. Få verksamheter har så tät helgtjänstgöring i Region Jönköpings
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län. Enligt uppdraget ska också dygnstjänstgöring utgå. Detta skulle innebära att personalen
får arbeta tre nattpass i rad var fjärde helg. Denna schemakonsekvens är inte optimal och kan
inte rekommenderas ur arbetsmiljösynpunkt.
Ledningsgruppen föreslår att dygnstjänstgöring behålls helger, men tas bort på vardagar.
Detta skulle förbättra personalens arbetsmiljö avsevärt i jämförelse med ett schema där man
arbetar 3 nätter i rad. Ledningsgruppen anser att detta är fullt möjligt med tanke på att antalet
uppdrag är lägre på helger (bild 26), samt att antalet inom- och utomlänstransporter är
avsevärt lägre på helgerna (bild 27).
I alternativt förslag 2 kan dygnstjänstgöring helt avskaffas.
I ett längre perspektiv anser ledningsgruppen att ambulanssjukvården bör gå mot att helt
avskaffa dygnstjänstgöring, vilket är möjligt med utökad personalstat enligt alternativt förslag
2. Resultatet blir en förbättrad arbetsmiljö för ambulanspersonalen och en gemensam
arbetstidsmodell.
Utifrån ett invånarperspektiv ger förslagen inga fler ambulansresurser, bortsett från alternativt
förslag 2, då personal finns övertalig under veckorna och skulle då kunna bemanna två
dagambulanser extra måndag till fredag. Det finns dock inte två extra ambulansfordon att
tillgå varför dessa måste införskaffas om ambulansresursen ska ökas.
I grundförslaget enligt uppdrag görs reducering av nattresurs samt förflyttning av resurs från
natt till dag vilket gör att man kan bemanna två dagambulanser extra måndag till fredag men
även här behöver ambulansfordon införskaffas.

6.4 Kostnader
Underskottet 2017 för ambulansverksamheten är 15,4 miljoner kronor. Ökad kostnad/år för
nytt SOS-avtal är 3 miljoner kronor. Ökade kostnader för värdeminskning (ambulanserna
skrivs av på fyra år istället för fem år) är 2,6 miljoner kronor. Med hänsyn till underskottet
2017 samt ökade kostnader prognosticeras underskottet för 2018 till 21 miljoner kronor.
Grundförslaget enligt utredningen där personalen schemaläggs del av dygn och har aktiv tid
kombinerat med jour samt att det görs en resursreducering nattetid och resursförflyttning från
natt till dag enligt beskrivning 5.3.1 finns det ett behov av ytterligare två ambulansfordon.
Kostnad för två dagbilar exkl. personal är 1,8 miljoner kronor per år. Total kostnad för
grundförslaget (prognosticerat underskott 2018 samt grundförslag) är 22,8 miljoner kronor
per år.
Alternativ förslag 1 där personalen schemaläggs del av dygn och har aktiv tid kombinerat med
jour och att nuvarande ambulansresurser är oförändrade krävs 8 nya medarbetare till en
kostnad av 6,15 miljoner kronor. Total kostnad för alternativ 1 (prognosticerat underskott
2018 samt alternativ1) är 27,2 miljoner kronor per år.
Alternativ förslag 2 där personalen schemaläggs del av dygn med enbart aktiv tid (ingen jour)
samt har en veckoarbetstid på 34,2 timmar (ambulanssjukvårdare 37 timmar per vecka) kräver
32 nya medarbetare till en kostnad av 24,6 miljoner kronor. Total kostnad (prognosticerat
underskott 2018 samt alternativ 2) är 45,6 miljoner kronor. Med denna schemaläggning blir
det ett överskott av personal under veckorna som kan bemanna ytterliga två dagbilar till en
kostnad av 1,8 miljoner kronor. Alternativet till två extra dagbilar är att hitta andra
arbetsuppgifter för den övertaliga personalen. Total kostnad för alternativ 2 (prognosticerat
underskott 2018 samt alternativ 2) samt två dagbilar är 47,4 miljoner kronor per år.
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Enligt budgetskrivning 2018 ska en ny fullvärdig ambulans tillföras verksamheten. En
dygnsambulans inkl. personal kostar 7,7 miljoner kronor per år. Ambulansledningen ser hellre
att det tillförs två dagambulanser. Två ytterligare dagambulanser förväntas ge mer effekt på
insatstiderna än en dygnsambulans. För invånarna skulle minskade insatstider vara positivt
och kostnaden är i stort sett densamma (7,8 miljoner kronor per år).
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kliniken Jönköping
Förordnande av tf verksamhetschef,
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Förordnande av tf verksamhetschef, barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken
Förordnande av tf verksamhetschef, Psykiatriska
kliniken Värnamo
Förordnande av tf verksamhetschef,
laboratoriemedicin
Förordnande av tf verksamhetschef,
rehabiliteringscentrum
Förordnande av tf verksamhetschef, röntgen
Förordnande av tf områdeschef, IT-centrum
Gallringsbeslut POSE-projektet
Avskrivning av fordran

Diarienummer
RJL 2018/274

Beslutsdatum
2018-06-12

Beslutsdelegat
Kjell Ivarsson

RJL 2018/702

2018-06-21

Charlotta Larsdotter

RJL 2018/25

2018-06-21

Agneta Ståhl

RJL 2018/25

2018-07-16

Agneta Ståhl

RJL 2018/25

2018-07-16

Agneta Ståhl

RJL 2018/3233

2018-07-12

Micael Edblom

RJL 2018/3233

2018-07-02

Micael Edblom

RJL 2018/3233

2018-06-25

Micael Edblom

RJL 2018/3233

2018-06-25

Micael Edblom

RJL 2018/3233

2018-07-16

Micael Edblom

RJL 2018/3233

2018-06-21

Micael Edblom

RJL 2018/3233
RJL 2018/1702
RJL 2018/1613
RJL 2016/2571

2018-06-20
2018-06-19
2018-06-12
2018-06-18

Micael Edblom
Helena Glemdal Bergkvist
Tomy Eklöv
Jane Ydman

RS 4.3.5
RS 4.5.3
RS 4.4.1
RS 4.4.1
RS 4.4.1
RS 4.7.1
RS 4.1.3
RS 4.1.3
RS 4.1.4
RS 4.1.4
RS 4.1.4
RS 4.1.3
RS 4.6.2
RS 4.6.2
RS 4.6.2
RS 4.6.2
RS 4.6.2
RS 4.1.1

Tilläggs/ändringsbudget
Hyresavtal avseende lokal för träningsskola Nässjö
Fullmakt gällande samordnad upphandling med
Region Östergötland
Fullmakt gällande samordnat avrop med förnyad
konkurrensutsättning
Avtal och förlängningar
Överklagningsbart beslut
Överklagan, avslag på begäran om allmän handling
Begäran om allmän handling
Rättegångsfullmakt, Länstrafiken
Rättegångsfullmakt, Lindorff
Rättegångsfullmakt, Lindorff
Laglighetsprövning
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Delgivningskvitton undertecknade efter delegation

RJL 2018/226
RJL 2018/1725
RJL 2018/1549

2018-06-20
2018-06-28
2018-06-28

Jane Ydman
Arne Andersen
Arne Andersen

RJL 2018/1560

2018-06-28

Arne Andersen

Se bilagor
RJL 2018/1936
RJL 2018/1603
RJL 2018/1133
RJL 2018/1444
RJL 2018/1523
RJL 2018/1427
RJL 2018/1868
RJL 2018/1301
RJL 2013/358
RJL 2015/2427
RJL 2016/2198
RJL 2018/884

2018-05-31
2018-07-06
2018-07-10
2018-05-06
2018-05-21
2018-06-05
2018-05-25
2018-07-13
2018-05-15
2018-07-19
2018-07-19
2018-05-24
2018-07-19
2018-07-23

Arne Andersen
Sofia Sund
Johan Kildén
Johan Cederlund
Johan Cederlund
Johan Cederlund
Johan Cederlund
Johan Cederlund
Johan Cederlund
Johan Cederlund
Johan Cederlund
Johan Cederlund
Johan Cederlund
Registratorer

RJL 2018/31

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-08-14
(för juni och juli)

Ärendetyp
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2

Ärenderubrik
Förordnande av tf direktör inom
verksamhetsområde Utbildning och kultur
Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör
inom område Verksamhetsstöd och service
Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör
inom IT-centrum
Förordnande av tf sjukvårdsområdesdirektör
inom verksamhetsområde Medicinsk vård

Diarienummer
RJL 2018/1871

Beslutsdatum
2018-07-03

Beslutsdelegat
Agneta Jansmyr

RJL 2018/1754

2018-06-25

Agneta Jansmyr

RJL 2017/1701

2018-06-19

Agneta Jansmyr

RJL 2018/25

2018-06-21

Agneta Jansmyr

RJL 2018/34

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2018-08-14
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

Finnvedens samordningsförbund 2018-05-31
Länspensionärsrådet (LPR) 2018-05-24

Inkomna handlingar
Inkomna ärenden

Ärendelista 2018-06-06—08-06

Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL
Beslut/Meddelande från SKL
Arbetsmiljöverket
Övrigt

Kapitalförvaltningsrapport 2018:2
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens energimyndighet – II:12
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Tillväxtverket inom
utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt – I 1
Ändrad tid för fastställelse av trafikslagsövergripande länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2018-2029 – II 11
Fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transortinfrastukturen för
perioden 2018-2029, beslut om byggstarter 2018-2020, beslut om förberedelse för
byggstarter 2021-2023 samt fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 20182029 (rskr 2016/17:101)
Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården – I:5
Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker – 18:21
Överenskommelses om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar – 18:23
Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019 – 8/2018
Förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner och Landsting – 9/2018
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKL till Patientmiljarden 2018 – 10/2018
Så påverkar nya gymnasielagen kommunerna – Skrivelse från Migrationsverket

