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Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 8 september 2020 kl. 08:15 i
fullmäktigesalen.

Observera att det bara är ordinarieledamöter och tjänstgörande 
ersättare som ska närvara på sammanträdet.

Tänk på att följa Folkhälsomyndigheten allmänna råd 

Stanna hemma om du är sjuk
Var noga med handhygien
Håll avstånd
Var extra försiktig om du tillhör riskgrupp/Visa respekt för de 
som tillhör riskgrupperna

Hålltider för sammanträdet
08.15 Upprop
08.20 Västernorrlands Museum - En nod för kulturarvsturism i Höga Kusten och 

Sverige – Jenny Samuelsson, museichef
08.35

08.45

08.50

09.05

09.20

09.35
09.40
09.55
10.10
10.25
10.35
13.15

Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun– Thomas Jenssen, 
förvaltningschef på samhällsförvaltningen
Planprogram Skeppsbron - Malin Sjöstrand, plan och byggchef och Maja 
Nordmark, samhällsplanerare
Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs biogasanläggning –
Lena af Geijerstam Unger, VD Hemab
Projekt Hållbar livsmedelsindustri och Förstudietestområde V-Norrland –
Uno Jonsson, tillväxtchef och Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg
Utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle – Västeraspby
och Regional transportplan – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet 
och infrastruktur
Paus
Utredning kring bildande av Härnösands kommunkoncern – Uno Jonsson
Kommunens och bolagens IT-samverkan – Lena Salomonsson, IT-chef
Drift- och organisation av kostverksamhet – Lars Liljedahl, kommundirektör
Kommunstyrelsens ordförande  och kommundirektör informerar
Ärendegenomgång och därefter lunch och gruppmöte
Beslutsmöte
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 Föredragningslista 
  
  
1. Informationsärenden 
2. Fastställande av föredragningslista 2020 
3. Val av justerare 
4. Motion - Tillgänglighet 
5. Motion - Härnösands datumparkeringsregler 
6. Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt på skolor och 

boenden 
7. Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte kan vänta 
8. Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och klimatsmart utveckling i 

Härnösand med omnejd 
9. Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län 
10. Revidering av samhällsnämndens uppdrag i Gemensamt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun 
11. Revidering  av dokumenthanteringsplan  
12. Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - revidering 
13. Tillgänglighetspolicy 
14. Tilldelning till Samordningsförbundet Härnösand-Timrå inför 2021 
15. Yttrande SOU 2020:08 Starkare kommuner med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget 
16. Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs biogasanläggning 
17. Planprogram Skeppsbron 
18. Projekt Hållbar livsmedelsindustri 
19. Förstudie Testområde Västernorrland 
20. Förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle - 

Västeraspby 
21. Förslag till ändring av Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029 
22. Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning 

och uppföljning (SOU 2020:27) 
23. Västernorrlands Museum - En nod för kulturarvsturism i Höga Kusten och 

Sverige 
24. Ansökan om ekonomiskt bidrag - Ramviks Folkets Hus 
25. Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse för år 

2019 
26. Sammanträdestider 2021 
27. Drift- och organisation av kostverksamhet 
28. Utredning kring bildande av Härnösands kommunkoncern 
29. Kommunens och bolagens IT-samverkan 
30. Attestantförteckning kommunstyrelsen 2020 
31. Val av politisk referensgrupp för miljö-, energi- och klimatstrategiskt arbete 
32. Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2020  
33. Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 
34. Anmälan av delegationsbeslut 2020 
35. Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2020 
36. Frågor och svar 
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Andreas Sjölander 
ordförande 
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Kommunfullmäktige

Motion - Tillgänglighet

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Eva-Clara Viklund (M) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 
kommunen ska upprätta och genomföra ett program för tillgänglighet, att en 
tillgänglighetsguide ska finnas för lokaler/byggnader där kommunen driver 
verksamheter, samt att verksamheterna ska inkludera tillgänglighetsrådets 
expertis inför planerade förändringar. 

Ett förslag till ny tillgänglighetspolicy gick ut på remiss till alla nämnder 
och handikappföreningar i kommunen den 5 december 2019. Remisstiden 
avslutades den 29 februari. Tillgänglighetsrådet tog del av förslaget i 
december 2019, och har genom föreningarna fått möjlighet att yttra sig över 
densamma. Yttranden har inkommit från alla nämnder samt en förening. 
Förslaget till policy bygger på Myndigheten för delaktighet (MFD) och dess 
modell för uppföljning av tillgänglighet i myndigheter och kommuner och 
är inriktad mot myndighetens övergripande målområden. Fördelen med att 
utgå från MFD är att uppföljningen av tillgängligheten blir jämförbar med 
andra myndigheter och kommuner och följer samma struktur över tid. 
Uppföljningen av tillgänglighet ska ske en gång per år och utgå från MFD:s 
struktur, vilket bland annat innebär:

Uppföljning av samrådet mellan kommunens verksamheter och 
funktionshinderorganisationen

Om verksamheterna har mätbara mål som följs upp

Om det finns planer som operationaliserar målen som finns på 
strategisk nivå på nämnds och förvaltningsnivå

Att verksamheterna planerar in tillgänglighet vid nybyggnationer 
och anpassar befintliga lokaler
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 Hur verksamheterna lever upp till lagkrav och förordningar inom 
området. 

Enligt beslut om riktlinjer för styrande dokument i fullmäktige 2017-05-29, 
ska en policy ses som ett styrdokument som anger ett förhållningssätt, ge 
uttryck för viljeyttringar och bygga på värderingar. En policy sätter ramar 
för ett visst handlande och rekommenderar ett visst handlingssätt. Tanken är 
att en policy gärna kan kompletteras med handlingsplaner. Ett program kan 
också vara en policy, enligt riktlinjerna för styrande dokument. Ett program 
tar, liksom en policy, inte detaljerad ställning till hur utförandet ska ske, 
prioriteringar eller metoder.  

Tillgänglighetspolicyn i Härnösand ska operationaliseras i nämnderna och 
bolagen, och kan med fördel innebära handlingsplaner på nämnds-och 
förvaltningsnivå, för att säkerställa att verksamheterna bidrar till 
tillgänglighetspolicyns målområden.  
Med utgångspunkt i att tillgänglighetspolicyn antas i fullmäktige, att 
uppföljningen av tillgänglighetspolicyns målområden sker en gång per år 
och utgår från MFD:s struktur för uppföljning föreslår 
kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad då motionärens 
förslag har tagits tillvara i tillgänglighetspolicyn. 

 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan   

Beslutsunderlag 
Motion Eva-Clara Viklund (M) 2019-11-25  

Petra Norberg 
Tf kanslichef  
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Kommunfullmäktige

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad

Beskrivning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Karl Rönnkvist (C). I 
motionen föreslås att i första hand ta bort datumparkeringen från 31 maj till 
1 oktober och i andra hand ändra datumparkeringstiderna så att det blir mer
lämpat för dagens samhälle.

Samhällsnämnden har yttrat sig om förslaget.

Inom Samhällsförvaltningen pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att ta 
fram nya parkeringsriktlinjer. I Samhällsnämndens kommande 
ställningstagande kring parkeringsriktlinjerna kommer frågan om eventuell 
förändring av datumparkeringen att prövas.

Samhällsförvaltningens bedömning är att en förändring av bestämmelsen 
om datumparkering i den riktning som föreslås i motionen kommer innebära 
ett ökat behov av att särskilt reglera vissa gator och vägar där parkering på 
båda sidor inte är möjlig eller lämplig ur framkomlighetssynpunkt.

Samtidigt kan att tillämpa datumparkering året om upplevas som otidsenligt. 
Därför behövs en samlad bedömning för att både säkerställa 
framkomligheten och tillgodose önskemål om ökade parkeringsmöjligheter.

Eftersom frågan om datumparkering och dess utformning kommer att 
prövas i de parkeringsriktlinjer som Samhällsnämnden kommer ta ställning 
till bör motionen med detta anses vara besvarad.    

Socialt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
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Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens yttrande 2020-03-30 

Motion, från Karl Rönnkvist (C), 2019-11-22 

 

Petra Norberg 
Tf. Kanslichef 

Billy Sjölén 
Utredare 
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Kommunfullmäktige

Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt 
på skolor och boenden

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad, samt

att motionens intentioner beaktas i den centrala utredningen om
kostenhetens drift och organisation och i framtagandet av en ny 
måltidspolicy.

Beskrivning av ärendet
Erik Hultin (C) och Ida Skogström (M) har i en motion till fullmäktige 
föreslagit att kommunen ska införa en strävan mot mer närlagad mat vid 
respektive skola och boende samt att öppna för alternativ drift med tydlig 
specifikation av kvalitetskrav och innehåll gällande matlagningen till 
kommunala enheter med matdistribution.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till 
kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. 
Ett av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens 
produktionskök. Ett annat är att arbeta fram ett nytt förslag till 
Måltidspolicy. Resultatet av översynen och förslaget till ny policy ska 
redovisas inom en snar framtid.

Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det 
lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning.

Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad 
och att motionens intentioner beaktas i utredningen om kostenhetens drift 
och organisation samt i måltidspolicy.

Socialt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
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Beslutsunderlag 
Motion, Ida Skogström (M) och Erik Hultin (C) 2019-05-24  

Petra Norberg 
Tf Kanslichef 

Ina Lindström 
Utredare 
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Kommunfullmäktige

Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte 
kan vänta

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad, samt

att motionens intentioner beaktas i framtagandet av Måltidspolicy för 
Härnösands kommun samt de handlingsplaner som denna kommer leda fram 
till.

Beskrivning av ärendet
Liberalerna har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen helt ska 
slopa ekologisk mat i inköpsmålen för Navet samt att så långt det är möjligt 
ersätta detta med närodlad mat.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till 
kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. 
Ett av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens 
produktionskök. Det har också tillkommit ett uppdrag att ta fram en ny 
måltidspolicy för Härnösands kommun. Resultatet av översynen ska 
redovisas under våren 2020. 

Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det
lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning.

Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad 
och att motionens intentioner beaktas i kostutredningen.

Socialt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Motion, Ida Skogström (M) och Erik Hultin (C) 2019-05-24
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Petra Norberg 
Tf Kanslichef 

Ina Lindström 
Utredare 
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Kommunfullmäktige

Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och 
klimatsmart utveckling i Härnösand med omnejd

Förslag till beslut 
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anse motionen besvarad

Beskrivning av ärendet
Lillemor Andersson (C) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 
initiera, uppdra och arrangera utbildningsdag för politiker och 
tjänstepersoner om delningsekonomi och dela mera mellan kommuner. Att 
bjuda in grannkommunerna till denna utbildning för en framåtsyftande och 
öppen dialog om hur vi kan hitta fler samarbeten och gemensamma 
lösningar för gemensam konsumtion.

Det finns idag ett Hållbarhetsråd och tjänstepersonnätverk för miljö-, energi-
och klimatrelaterade frågor där även frågor om hållbar konsumtion och 
delningsekonomi ingår. Hållbarhetsrådet är ett politiskt forum, med en 
representant vardera från majoritet och opposition från länets samtliga 
kommuner och Region Västernorrland. Forumet samordnas och träffas 3-4
gånger årligen. Tjänstepersonnätverket samordnas av Regionen och 
Länsstyrelsen Västernorrland och samlar aktörer i länet för dialog och 
samverkan.

Samarbeten diskuteras aktivt i båda dessa konstellationer och när 
utbildningsmöjligheter ges förmedlas det till aktuella representanter. 

Socialt perspektiv
Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan.
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Beslutsunderlag 
Motion, Lillemor Andersson (C) 2019-11-22  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Daniel Johannsson 
Hållbarhetsstrateg 
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Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i 
densamma för år 2019.

Beskrivning av ärendet
Ansvarsfrihet för kommunalförbunden beviljas av respektive medlems 
fullmäktige. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län (KTM) har upprättat och lämnat in årsredovisning och
revisionsberättelse med tillhörande bilagor för år 2019. 

De av regionfullmäktige förtroendevalda revisorerna har granskat 
årsredovisningen och tillstyrkt att direktionen samt de enskilda ledamöterna 
i densamma beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Det noteras att såväl lekmanna- som den sakkunniga revisionen har i sina 
rapporter lyft att KTM behöver vidareutveckla och förbättra arbetet med 
internkontroll och måluppfyllelse. Det noteras även att de förtroendevalda 
revisorerna inte uttalat sig om hur medlemmarna bör förhålla sig till 
årsredovisningen men att de inte riktat några anmärkningar mot direktionen
eller avstyrkt godkännande av årsredovisning.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 
Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 2020-05-25
Revisionsberättelse för år 2019 Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län
Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2019-08-31
Grundläggande granskning 2019
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Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 
Revisionsberättelse 2019 Norrtåg AB 
Granskningsrapport 2019 Norrtåg AB 
Revisionsberättelse 2019 Bussgods i Västernorrland 
Granskningsrapport 2019 Bussgods i Västernorrland 
Revisionsberättelse 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB 
Granskningsrapport 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB 
Revisionsberättelse 2019 Samtrans i Västernorrland AB 
Revisionsberättelse 2019 Transitio AB 
Granskningsrapport 2019 Transitio AB      

Petra Norberg 
T.f. kanslichef 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
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Datum
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Diarienr

20/00009
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Fem år i sammandrag
Ekonomisk information (mnkr) 2019 2018 2017 2016 2015

KOSTNADER
Allmän kollektivtrafik

landsbygdstrafik -264,8 -259,8 -245,6 -233,6 -227,2

tätortstrafik -199,1 -191,3 -175,5 -163,3 -161,8

tågtrafik -57,4 -49,1 -45,5 -39,8 -31,6

Särskild persontrafik inkl miljöpremie -114,7 -110,4 -108,2 -104,3 -107,5

Administrativa kostnader -60,1 -56,8 -52,4 -49,5 -46,7

Stationsavgifter -1,4 -2,4 -1,8 -1,8 -1,8

Avskrivning bussar -1,3 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Avskrivning biljettmaskiner -0,2 -0,2 -0,7 -5,0 -5,0

Övriga avskrivningar -1,1 -1,0 -0,4 -0,2 -0,1

Övriga kostnader - -1,0 - -0,1 0

Totala kostnader -700,1 -674,9 -633,0 -600,5 -584,6

INTÄKTER
Allmän kollektivtrafik

biljettförsäljning 101,9 105,9 105,9 105,6 106,5

skolkort 17,7 19,8 24,3 27,0 29,8

Övriga intäkter 15,7 16,9 9,5 10 12,0

Totala intäkter 135,3 142,6 145,0 142,9 148,3

Jämförelsestörande poster 0,0 0,9 8,1 0,3

Verksamhetens nettokostnader -564,8 -531,4 -488,5 -457,6 -436,4

Kommunala biljettsubventioner 181,1 143,6 89,2 76,8 -

Medlemsbidrag 383,6 386,1 396,0 382,0 436,6

Finansiella poster
0,1 1,7 0,0 0,0 0,0

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Produktionsinformation 2019 2018 2017 2016 2015

PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik)

Landsbygdstrafik 8 438 432 8 531 713 8 516 599 8 526 550 8 514 078

Tätortstrafik 4 768 954 4 701 354 4 662 361 4 704 801 4 655 796

Total produktionskilometer 13 207 385 13 233 067 13 178 9601 13 231 351 13 169 874

BRUTTOKOSTNAD KR/KM2

Landsbygdstrafik -31,38 -30,45 -28,84 -27,51 -26,69

Tätortstrafik -41,75 -40,69 -37,64 -34,75 -34,75

Total bruttokostnad/km -35,12 -34,09 -31,95 -30,09 -29,54

Förändring i % 3% 7% 6% 2% 6%

Skattesubventionsgrad 2019 2018 2017 2016 2015

Skattesubvention3 79% 78% 77% 75% 74%

1 Antal produktionskilometer justeras med nya siffor för 2017

2 Bruttokostnaden/km beräknas som trafikkostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort.

3 Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus biljettintäkter) i 
förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik.
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Ordförande har ordet  
Förbundsdirektionen har under året fortsatt arbetet utifrån det av direktionen under 2018 antagna 
Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens 
utveckling samt ge myndigheten förutsättningar till förbättrad målstyrning och utformning av 
resurseffektiv kollektivtrafik. 

De övergripande målen anger önskat läge för den regionala kollektivtrafiken 2030: 

Resenär : Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov. 

Hållbarhet : Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle. 

Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner. 

Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång. 

Det viktiga arbetet med att realisera de ambitioner som regionala trafikförsörjningsprogrammet ger 
utryck för ska nu genomföras. Stort fokus kommer att läggas på att utveckla resenärernas upplevelse 
av länets kollektivtrafik. 

Den översyn som inleddes 2016 av kommunalförbundets organisation och finansiering har fortsatt 
med ett antal styrgruppsmöten under 2019. Ambitionen är att i närtid kunna presentera ett förslag till 
framtida organisation som kan accepteras av samtliga medlemmar. 

Det viktiga norrlandssamarbetet som bedrivs av våra fyra regioner i norr har fortsatt under 2019. 
Under året har arbetet med en ny biljettmodullösning intensifierats, en arbetsgrupp med 
representanter från alla regioner jobbar aktivt med denna fråga. Den lösning regionerna kommer att 
gå emot är en biljett och betallösning enligt BOB standard. 

Under 2019 avslutade förbundsdirektör Camilla Fahlander sin anställning och en ny 
förbundsdirektör/förändringsledare anställdes, Charlotta Hellhoff.  

Förbundsdirektionens har under hösten fattat beslut om att genomlysa organisationen med fokus på 
kompetens och medlemmarnas behov och önskemål. Förslag till förändringar avseende organisation 
kommer förbundsdirektören att presentera under Q1 2020.  

Under 2019 beslutade direktionen att frångå sin tidigare styrmodell, Långtidsplan och istället gå 
emot ett arbete för införande av en Mål och Resursplan. MRP har en budgetdel som beslutas 
vartannat år och vartannat år görs en teknisk omräkning. Målet med MRP är att få en tydligare 
politisk ledning och styrning samt prioritering inom myndighetens budget. Den första MRP kommer 
att gå upp för beslut i direktionen under juni månad 2020. 

Under 2019 bildades en arbetsgrupp ur direktionen vars mål är att presentera ett förslag till ny 
inriktning subventioner och kort. I dagsläget har regionen ett mycket spretigt kort och 
subventionssystem som skulle tjäna på att förenklas. Ambitionen är att gruppen kan presentera ett 
förslag för direktionen under Q1 2020. 

Under året har samverkan skett inom en rad områden och med flertalet av våra medlemmar. I Koll 
2020 projektet genomfördes en studieresa till Göteborg där politiker och tjänstemän fick en chans att 
se möjligheterna med framtidens fordon samt en genomgång i hur man i Region Västra Götaland valt 
att bygga upp sin kollektivtrafik. I länet genomfördes i Koll 2020 på försök en trafik i Höga Kusten 
området med fokus på kust och besöksnäring. Trafiken blev uppskattad och en ambition finns om att 
kunna köra trafiken även kommande sommar. 

Medlemmarnas allt tuffare ekonomiska situation har medfört att ett antal medlemmar aviserat behov 
av att se över sin trafik, alternativt avskaffande av subventionerade produkter. Detta arbete kommer 
att intensifieras under 2020. Arbetet med justering i trafik eller avveckling av subventioner är 
personalkrävande och en tydlig samverkan mellan medlemmar och kontoret i Kramfors kommer att 
krävas för att alla medlemmar ska kunna få effekt och nytta av sina beslutade förändringar 

Jag ser fram emot att leda direktionens arbete under kommande verksamhetsår. Med förenade krafter 
ser jag fram emot att påbörja bygget av framtidens kollektivtrafik. 
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Per Wahlberg 
Ordförande  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län  
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Vårt uppdrag  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju 
kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt 
Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007).  

Vårt uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumenten Förbundsordning för 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 
Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 
Reglemente för förbundsdirektionen och Reglemente för revisorerna.  

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter. 

Förbundsdirektionen fastställer i ett regionalt trafikförsörjningsprogram vision och mål för 
verksamheten samt beslutar om budget.  

Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.  

Direktionen ansvarar även för att: 

 efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla 
persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller 
landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, 

 verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper samt  
 verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet. 

 
I dialog med våra medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en 
treårig långtidsplan. Direktionen beslutade om budget för år 2019 grundat på långtidsplanens första 
år. Inför arbetet med budget 2021 har förbundsdirektionen beslutat att planeringsmodellen ska 
ersättas med en Mål- och resursplan.  

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland 
kommuniceras under varumärket Din Tur.  

Kommunalförbundet är ägare av Bussgods Västernorrland AB. Vi är också delägare av Norrtåg AB 
och AB Transitio samt Samtrafiken i Sverige AB.  

Vilande bolag är Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB).  

Samtrans AB likviderades i december 2019.  
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Beslutat i förbundsdirektionen
Under år 2019 har förbundsdirektionen genomfört åtta sammanträden: den 11 januari, 22 mars, 10 
maj, 18 juni, 20 september, 27 september, 25 oktober samt den 13 december. Nedan redovisas ett 
urval av beslut som fattats under året.

§ 10. Arvodesregler för förtroendevalda 2019-2022

att fastställa Region Västernorrlands arvodesregler för förtroendevalda samt regler för 
partistöd 2019-2022 att gälla för förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt våra 
revisorer för mandatperioden 2019-2022.

§ 34. Internkontroll 2018

att godkänna rapport av internkontroll 2018 på hur myndighetens förvaltningsverksamhet är 
uppbyggd, genomgång policy och instruktioner, och vilka driftsavtal som löper för myndighetens 
verksamhetssystem och applikationer,
att godkänna rapport av internkontroll 2018 av hur myndigheten följer upprättade riktlinjer och 
instruktioner kring inköpsrutiner, direktupphandling och upphandling enligt LOU samt LUF.

§ 37. Extrainsatt direktionssammanträde för stämmoinstruktioner

att hålla ett extrainsatt möte den 10 maj 2019 för att besluta om stämmoinstruktioner inför 
kommande bolagsstämmor samt
att till det mötet kalla ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen.

§ 38. Långtidsplan 2020-2022

att fastställa Långtidsplan 2020-2022 som grund för budgetdialoger,
att föreslagna åtgärder i Långtidsplan 2020-2022 förverkligas under förutsättning att 
kommunalförbundets medlemmar tillskjuter de medel som behövs,
att resultatet av budgetdialogerna återredovisas till förbundsdirektionen i juni 2019,
att se över Långtidsplan som styrande dokument, 
att inrätta en arbetsgrupp som gör översynen av den långsiktiga planeringsprocessen för att 
förverkliga målen i Trafikförsörjningsprogrammet,
att utse Per Wahlberg (M), Malin Svanholm (S), Hans Forsberg (C) och Jan Filipsson (S) med 
Per Wahlberg som sammankallande till styrgrupp för översynen samt
att återrapportera arbetsläget för översynen till förbundsdirektionens sammanträde 18 juni.

§ 40. Reviderad delegationsordning

att godkänna förslaget på reviderad delegationsordning för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

§ 42. Reviderad Bolagspolicy

att fastställa bolagspolicy för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län samt 
att beslutet direktjusteras.

§ 43. Reviderad Bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB

att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt,
att beslutet direktjusteras.
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§ 47. Reviderad Bolagsordning för Västernorrlands läns Trafik AB

att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt
att beslutet direktjusteras.

§ 59. Val av stämmoombud Svensk Kollektivtrafik

att utse Per Wahlberg till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma.

§ 60. Politisk dialog angående kommunala subventioner

att uppdra till förbundsdirektören att utreda en förändrad prissättning för kommunalt 
subventionerade produkter,
att utredningens inriktning är att priset på den subventionerade produkten är den faktiska intäkten 
som fördelas inom kommunalförbundet samt 
att uppdraget återredovisas vid direktionsmötet i juni. 

§ 105. Återrapport kommunala subventioner 

att ordförande får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp på fyra ledamöter ur direktionen som jobbar 
framåt med framtidens subventioner.

§ 114. Arbete med ny Långtidsplan, ändring befintligt beslut 

att år två i långtidsplanen utgör grund för budget 2021, 
att arbetet med en ersättning för långtidsplanen fortsätter, nu med myndighetens tjänstemän som 
stöd. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål- och Resursplan. I en sådan plan 
blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats,  
att ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet som en 
ersättning till Långtidsplan. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,  
att direktionen inleder förberedande arbete inför revidering av förbundsordning i de delar som 
omfattar skrivningarna om Långtidsplan, 
att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 att direktionen beslutar att inte inleda arbetet med 
en ny långtidsplan, 
att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 att arbetet med en ersättning för långtidsplanen 
tas fram. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål och Resursplan. I en sådan 
plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. 
Ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet 
ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras.
§ 135. Trafikpliktsbeslut Linje 40

att besluta om allmän trafikplikt mellan Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik,
att trafikutbudet ska omfatta omkring 560 000 produktionskilometer,
att trafiken ska bedrivas med buss på hela sträckan,
att eventuella godstransporter sker i bussarnas underrum och utan påverkan på avtalad produktion 
och tidtabell,
att förbundsdirektören får i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal, samt
att beslutet om allmän trafikplikt ska möjliggöra att vid behov löpande kunna göra anpassningar i 
utbudet med omkring 30% (+-).

§ 137. Utökat borgensåtagande för tågfordon

att teckna avtal om övertagande av ansvar för spårfordon, ingå hyresavtal med AB Transitio 
samt överta borgensåtagande för Reginafordon nr 9051 motsvarande 50 miljoner kronor; samt
att regionfullmäktiges beslut (den 25-26 april 2018, § 77), om att godkänna ett utökat 
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borgensengagemang med ytterligare maximalt 100 miljoner kronor för anskaffande av 
maximalt sex tågset av typen X52 Regina från AB Transitio för Norrtåg AB:s räkning, därmed 
är intecknat.

§ 168. Teknisk uppräkning av budget 2021-2023

att göra en teknisk uppräkning av kostnader och intäkter för åren 2021 – 2023 enligt förslaget.

§ 169. Ägardirektiv Bussgods

att ge följande ägardirektiv (2) till ledamöterna i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB,
att genomföra en värdering av Bussgods i Västernorrland AB,
att vidta åtgärder så att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB är 
möjlig att genomföra senast 2020-12-31,
att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB gäller under förutsättning 
att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
meddelat att de godkänner det.

§ 172. Inriktningsbeslut om samverkan för framtidens biljett- och betalsystem i
           Norrland

att ställa sig bakom visionen Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik för det gemensamma arbetet 
att skapa rätt förutsättningar för framtidens biljett- och betalsystem i Norrland,
att uppdra till den verkställande organisationen att fortsätta arbete med att utveckla Framtidens 
biljett- och betalsystem tillsammans med parterna, 
att samarbete ska regleras i en överenskommelse om partnersamverkan.

§ 204. Genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för 
tiden juni 2021 – juni 2025

att uppdra till Förbundsdirektören att genomföra upphandling enligt Underlag för beslut om 
genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 
– juni 2025,
att beslutet direktjusteras.
§ 205. Övertagande av handläggning av färdtjänst från Kramfors kommun

att godkänna Kramfors kommuns överlåtelse av handläggning av färdtjänst till 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
att uppdra till förbundsdirektören att teckna uppdragsavtal med Kramfors kommun.

§ 216. Beredningsgrupp

att utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp 
för förbundsdirektionen.

§ 217. Info/kommunikation

att ge förbundsdirektören i uppdrag att omfördela medel i budget 2020 motsvarande 500 000 kr som 
tillförs information/kommunikationsområdet,
att information/kommunikation får i uppdrag att involvera direktionen i varumärkesstärkandet 

att genom direktupphandling upphandla erforderligt IT-stöd i form av mediebevakningstjänst samt 
plattform för hantering av sociala medier.
att beslutet direktjusteras.
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Året som gått 
 Från och med årsskiftet har förbundsdirektionen en ny organisation med nio ordinarie 

ledamöter (med ersättare från samma medlemskommun). I den nya organisationen har det 
tidigare arbetsutskottet ersatts med ett beredningsmöte inför kommande direktionsmöten. I 
december beslutade förbundsdirektionen att tillsätta en beredningsgrupp med ordförande och 
tre ledamöter ur förbundsdirektionen med uppgift att ta fram och bereda ärenden till 
förbundsdirektionens sammanträden.  

 I februari drabbades Timrå och Sundsvall av blixthalka och all trafik fick ställas in tills dess 
att vägarna blev farbara igen. Händelsen gav anledning att ta fram tydligare rutiner för hur 
den här typen av trafikstörningar ska kommuniceras. När Örnsköldsvik drabbades av halka 
och inställd trafik några dagar senare hade informationen på skyltar, webb, app, tidningar 
och radio rätt nivå. Vi har tillsammans med Sundsvalls kommun, trafikföretag och 
Trafikverket tagit fram en prioriteringsplan i olika steg om vilka åtgärder som ska sättas in 
vid svåra trafikförhållanden. 

 Det norrländska samarbetet för att skapa framtidens biljett- och betalsystem tog ytterligare 
steg genom att samtliga län har beslutat att ställa sig bakom ett gemensamt inriktningsbeslut 
som grund för det fortsatta arbetet. 

 I bokslutsarbetet 2017 upptäckte vi att intäkter från skolkorten låg betydligt lägre än 
föregående år. Vi startade en utredning med målet att felet snabbt skulle kunna identifieras i 
systemet och att skolorna skulle kunna faktureras under våren 2018. Det visade sig att 
felsökningen var betydligt mer omfattande än vad vi först trott. I slutet av 2018 var vi klara 
med felsökningen och kunde identifiera och åtgärda orsakerna bakom det. Kostnaderna är 
fördelade på berörda skolor under inledningen av 2019. Den försenade faktureringen skapar 
problem hos våra medlemmar. Därför har vi kommunicerat bakgrund, ekonomiska 
konsekvenser och åtgärder samt lämnat underlag och förslag på hur kostnaderna kan 
hanteras. 

 Förbundsdirektionen fattade i maj beslut om att upphäva alla tidigare beslut som rörde fusion 
av de tre nordliga bussgodsbolagen. Styrelsen för Länstrafiken i Norrbotten AB beslutade 
också att Bussgods i Norrbotten skulle avvecklas under 2019. Västerbotten kommer att 
överta bussgodstrafiken i Norrbotten enligt överenskommelse mellan länen. 
Förbundsdirektionen har inlett en dialog med Västerbotten om en möjlig framtida lösning av 
godstransporter i Västernorrland. 

 Förbundsdirektionen har under året beslutat om nya arbetsformer för vår planering av 
kollektivtrafiken i länet. Den tidigare långtidsplanen ska ersättas med en mål- och resursplan 
(MRP). MRP förväntas innebära en ökad tydlighet kring hur prioriteringar, mål och resurser 
har hanterats och beslutats politiskt. 

 Förbundsdirektionen beslutade i december att upphandla särskild persontrafik inom 
Västernorrlands län för tiden juni 2021 till och med juni 2025. Upphandlingen genomförs för 
de medlemmar som har lämnat besked om de vill delta i vår upphandling.  

 Arbetet inför den kommande upphandlingen av den linjelagda busstrafiken i länet har inletts 
under året med en utvärdering av nuvarande trafikavtal. Utvärderingen sker i samverkan med 
medlemmarnas tjänstemän och ska ligga till grund för beslut om myndigheten ska inleda 
förhandling om optionsår vid direktionens sammanträde i mars 2020.  

 En central bedömningsfunktion för sjukresor har skapats på Din Tur kundcenter och fem 
sjukresehandläggare har rekryterats. Syftet är att patienterna ska få en mer jämlik 
bedömning, att beställningen av sjukresor ska underlättas, att personalresurser ska frigöras i 
vården och att kostnaderna för sjukresor ska minska.  
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 Vi har infört elektronisk fakturahantering. Vid årsskiftet hanterades alla leverantörsfakturor 
och kundfakturor elektroniskt. Det minskar vår handläggnings- och uppföljningstid och 
förenklar våra rutiner. 

 Under året har vi tagit fram en teknisk lösning som innebär att bussarnas position och 
beräknade ankomsttid kan presenteras på de digitala hållplattstavlorna. Förberedelser pågår 
för att kunna visa samma information i Din Turs app.  

 Under året har vi bytt ut vår externa webbplats. Vi har nu ett tekniskt stabilt system med 
bättre möjligheter än tidigare att kommunicera med våra kunder. Det gäller inte minst 
information om trafikstörningar.  
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Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys och förväntad utveckling
Skattehöjningar väntas i fyra regioner och drygt 20 kommuner i Sverige under 2020. Det visar SKR4:s 
Ekonomirapporten oktober 2019. Enligt rapporten går kommunerna nu in i ett allt svårare ekonomiskt 
läge och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner för att få ihop budget och plan för perioden 
2020–2022. Redan 2019 är ett tufft år för många kommuner och ett nittiotal kommuner beräknas 
redovisa underskott i år. Dessutom menar 79% av de tillfrågade ekonomicheferna i SKR:s enkät att 
ekonomin kommer att vara ännu kärvare under 2020. 

Förutom trycket från demografin, framförallt det växande antalet äldre över 85 år samt barn och unga 
samtidigt som andelen yrkesverksamma i befolkningen krymper, måste kommunerna hantera 
konsekvenserna av att staten drar ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar ansvaret till 
kommunerna Till det kommer att Sverige under 2020 och 2021, enligt SKR:s bedömning, kommer att 
gå in i en mild lågkonjunktur, vilket påverkar såväl kommunernas som regionernas ekonomi. 

Även regionerna kommer att behöva genomföra stora effektiviseringar. Regionerna har fortsatt svaga 
resultat och tre regioner har höjt skatten 2019. Sju regioner räknar med underskott i år. Ett dilemma 
för regionerna är att kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka i snabb takt. År 2018 ökade 
bruttokostnaderna för hälso- och sjukvård med 6% i löpande priser. Det är den högsta 
kostnadsökningstakten sedan år 2003.  

SKR räknar med en genomsnittlig skattehöjning på 13 öre, varav 8 öre i regionerna år 2020. Trots 
skattehöjning kommer kommuner och regioner att sakna 43 miljarder kronor år 2023 om staten inte 
tillför mer resurser än det som ligger i budgetpropositionen. 

De regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader steg under tioårsperioden 2006–2016 i 
genomsnitt med 5,4% per år i löpande priser. Utbudet av regional kollektivtrafik har ökat med ett par 
procent per år, men till stor del förklaras de tilltagande kostnaderna av andra faktorer. Förutom pris-
och löneökningar har fordonens miljö- och tillgänglighetstandard förbättrats, tågens andel av trafiken 
har ökat och framkomligheten i de större städerna har försämrats, vilket har bidragit till att det blivit 
dyrare att bedriva kollektivtrafik. De två senaste åren har ökningstakten varit betydligt blygsammare. 
Det finns dock ett antal frågor kopplade till fossilfria drivmedel som enligt SKR riskerar att driva upp 
drivmedelspriserna. Det är därmed för tidigt att avgöra om ett trendbrott har skett. SKR räknar i sin 
prognos med lite högre ökningstakt den närmaste tiden än de båda senaste åren.

Västernorrland står som många andra regioner inför dessa utmaningar. Trafikkostnaderna stiger 
samtidigt som vi har trafik som ska täcka det geografiskt stora länet. Med en demografisk förändring 
med en allt mer åldrande befolkning i landsbygd ökar behovet av persontransporter med allmän och 
särskild kollektivtrafik. Till följd av minskad befolkning har utbudet av skolor förändrats i länets 
kommuner vilket lett till ett ökat behov av att transportera skolelever. För att ge utökade 
arbetsmarknadsområden, så att den enskilde arbetstagaren kan nå en större arbetsmarknad samtidigt 
som arbetsgivarna får tillgång till en större arbetskraftsresurs är det angeläget att erbjuda goda 
transportalternativ. Tillgången till grundläggande samhällsservice, studieutbud och arbetsmarknad 
förutsätter möjlighet att förflytta sig. Många regioner i landet med likande demografisk och geografisk 
struktur befinner sig i ett läge där hållbara persontransporter är en nödvändighet för en fortsatt och 
framtida utveckling. Transportbehovet och nödvändiga insatser skiljer sig åt i landet likväl inom 
regionerna. Gemensamt är dock att omställningen till hållbara transporter och med nödvändiga 
satsningar på infrastruktur för drivmedel, tillgängliga hållplatser och fordon kommer fortsatt öka 
kostnaderna. Det kommer därmed vara viktigt att prioritera utbud likväl som att göra tydliga 
prioriteringar för hur trafiken ska finansieras. Det blir viktigt att tydliggöra omfattningen av 
kollektivtrafikens skattesubventionering och finansiering genom resenärsintäkter. Alternativen kan 
vara ökade biljettpriser och aktiviteter för att öka antalet betalande resenärer. Förutsättningarna i 

4 Sveriges kommuner och landsting (SKL) byter från 27 november 2019 namn till Sveriges 
kommuner och regioner (SKR)
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regionen ser olika ut vilket därmed sannolikt förutsätter differentierade insatser för att uppnå önskad 
effekt. Beroende av resandepotential och efterfrågan är det angeläget att vidta differentierade åtgärder 
avseende trafikutbud och finansiering för att skapa förutsättningar för en hållbar riktning för 
persontransporter som komplement till bilen. 

Kommande upphandling av linjelagd kollektivtrafik blir ett viktigt ställningstagande för de kommande 
årens förutsättningar att erbjuda länets medborgare transportalternativ för stads och landsbygdsresor. 
Resor till och från arbete, utbildning och övrig samhällsservice likväl som resor mellan kommuner och 
till angränsande regioner.  

Arbete med att tillgängliggöra kollektivtrafiken för samtliga resenärsgrupper i form av hållplatser, 
information och tillförlitlighet är samtidigt avgörande. Det framtida trafikutbudet behöver oavsett 
omfattning vara ett attraktivt alternativ som till större del än i dag finansieras av resenärerna för att 
klara de ekonomiska utmaningarna. 

Sverige står inför ett antal samhällsutmaningar. Klimatutsläppen ska minska, tillväxt och 
sysselsättning ska skapas i hela landet samtidigt ska ett sammanhållande och inkluderande samhälle 
formas för alla medborgare. Kollektivtrafiken är viktig för att skapa social hållbarhet genom att skapa 
grundläggande tillgänglighet till samhället och därmed bryta fysiska och sociala barriärer. En ökad 
tillgänglighet ger värdefulla effekter sysselsättning, och produktivitet och tillväxt. En välutvecklad 
kollektivtrafik gör det möjligt för människor att förflytta sig längre, snabbare, säkrare och med hög 
pålitlighet.  Kollektivtrafiken är en förutsättning för ett hållbart samhälle och därför måste trafiken 
vara ekologiskt hållbar och därmed bygga på principer om kretslopp och förnybarhet. Sveriges 
nationella miljömål anger att klimatpåverkan från transportsektorn ska minska med 70% fram till år 
2030. Resandet med kollektivtrafik ger lägre av klimatpåverkande gaser än den privata biltrafiken och 
den kan ytterligare sänkas genom ett effektivare utnyttjande av energi. 

För att förbättra förutsättningarna till att uppnå miljömålen har regeringen föreslagit att klimatpolitiken 
ska integreras i alla relevanta politikområden. En utredning har tillsatts med uppdrag att se över och 
vid behov anpassa relevant svensk lagstiftning. Regeringen har också utformat ett förslag till 
klimatpolitisk handlingsplan med konkreta åtgärder. I handlingsplanen preciseras åtgärder för ett mer 
transporteffektivt samhälle, hållbara förnybara drivmedel, energieffektiva och klimatsmarta fordon. 
Utöver det anges åtgärder för offentliga upphandlingar, regioners och kommuners klimatarbete samt 
nya och förtydligande klimatmål. 

  



Sid 14 av 65

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Löne- och medarbetarsamtal 
Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Lönesamtalen för alla utom tre 
medarbetare var genomförda innan lönerevisionen fastställdes av arbetstagarorganisationen Vision 
Din Tur den 9 maj. Medarbetarsamtalen genomfördes under hösten 2019. Ett antal kvarstår som 
kommer att genomföras under 2020. Sex medarbetare har valt att byta semestertillägg mot extra 
lediga dagar.     

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Handlingsplaner har tagits fram för arbetsplatserna i 
Kramfors och på Din Tur kundcenter och följs upp kontinuerligt. Handlingsplanerna finns 
tillgängliga på intranätet.    

Jämställdhet och mångfald
En jämställdhetsplan håller på att arbetas fram men på grund av ändrade förutsättningar har arbetet 
försenats.

Av 24 tillsvidareanställda i Kramfors är 58% kvinnor och 42% män. På Din Tur kundcenter är av de 
31 tillsvidareanställda 74% kvinnor och 26% män. Av de visstidsanställda är det en jämnare 
könsfördelning med 43% kvinnor och 57% män. Vid rekryteringar eftersträvas jämlikhet och 
mångfald.

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen män och 
kvinnor lika. 

Kompetensutveckling
Myndighetens personal har deltagit i nationella möten och mässor. Ordförande och förbundsdirektör 
har deltagit i en internationell kollektivtrafikmässa i Stockholm. Studiebesök har genomförts i Oslo 
för att studera deras biljett- och betalsystem. Studiebesök har genomförts på Volvo i Göteborg för att 
studera deras bussmodeller. 

Sjukfrånvaro (%)  2019 2018 2017 2016

Total sjukfrånvaro 3,6 4,8 4,8 5,7

Långtidsfrånvaro 8,0 22,0 29,4 11,1

Sjukfrånvaro kvinnor 3,6 5,5 4,7 7,7

Sjukfrånvaro män 3,1 3,5 5,1 2,0

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 2,6 8,3 6,9 3,3

Sjukfrånvaro 30 – 49 år 2,7 4,3 5,4 6,0

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 4,6 3,5 3,0 6,2
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Personalstruktur 

Utifrån beslutad budget 2019 har myndigheten avvecklat två tjänster i Kramfors. Tre vakanta tjänster 
som trafiksamordnare på Din Tur kundcenter har bemannats under hösten. Två av tjänsterna som 
sjukresehandläggare, en man och en kvinna är provanställda och ingår inte i antalet tillsvidareanställda. 
Tabellen visar tillsvidare- och visstidsanställda.

Antal 2019 2018 2017 2016

Kvinnor                          40            35 32 30

varav tillsvidareanställda 37 33 30 -

Män                               22            20 16 15

varav tillsvidareanställda 18           17 14 -

Summa 64           55 48 45

varav tillsvidareanställda 55           50 44 -
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God ekonomisk hushållning
Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för vår styrning. Ett av 
kraven är att vi ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och 
ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, 
utan omfattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt 
sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna 
redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är:

• Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

• Minskad negativ miljöpåverkan

• Resurseffektiv kollektivtrafik

Vi följer löpande upp utvecklingen för både verksamhet och ekonomi genom delårsbokslut och 
årsredovisning. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Budget 2019
antogs av förbundsdirektionen.

Metod

Målen ska utvärderas utifrån den grad som de uppfylls. Indikatorerna ska vara utformade så att de 
ger svar på hur verksamhetsmål och finansiellt mål uppfylls. 

I verksamhetsplan 2019 beskrivs åtgärder under respektive delmål som ska genomföras 2019. 
Åtgärderna är förankrade hos medlemmarna i budgetdialogerna. Uppföljning av åtgärder som är 
beslutade i budget sker tertialvis efter april, augusti och december månad.

Vision och mål
Kollektivtrafiken är en förutsättning för att skapa ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken 
ger möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför den ort där de bor. Det leder till en 
bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas 
i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid.

Vår vision är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala utvecklingsstrategin
Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet.

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att 
Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga. 

Övergripande målområden

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har vi arbetat fram fyra 
övergripande målområden för länets kollektivtrafik: Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare.
Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd år 2030.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov och bidra till ett hållbart och 
inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att lyckas med det krävs att 
kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder 
identifierats. Delmålen följs upp årligen. Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik är även vårt
finansiella mål.

Definition av måluppfyllnad:

= mål uppfylls

= mål uppfylls med vissa brister

= mål uppfylls ej
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Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 Mål för 
Kollektivtrafikmyndigheten 2030
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet
Utfall 2019 Årsprognos T2 Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017

Måluppfyllnad

Analys:
Bedömningen är att målet inte uppfylls.
Nöjdheten med den linjelagda kollektivtrafiken fortsätter att öka jämfört med 2018 för många av de värden som ges från 
Kollektivtrafikbarometern5. I vissa fall är resultaten nära de nationella snitten medan andra värden behöver förbättras för att 
kännas acceptabla. En trolig bakgrund till de förbättrade resultaten är viktiga satsningar på tydligare och snabbare 
kommunikation till resenären via Din turs app, webbplats och från Din Tur kundcenter. Under året har vi gjort satsningar som 
innebär att man som resenär får bättre information om händelser i trafiken. Det är glädjande att mätresultaten förbättrats trots att 
vårt största resenärsområde (Sundsvall) har haft många störningar i trafiken pga de stora infrastrukturprojekt som pågått under 
2019.
Resandet i den linjelagda kollektivtrafiken med buss ökar med 1,7% och når trafikförsörjningsprogrammets mål om 1% årlig 
ökning i länet. Resandet ökar i många trafikområden, både i de områden som omfattas av kommunalt subventionerade produkter
och i områden som har ordinarie produktutbud. Det är sannolikt att det ökade resandet i Sundsvallsområdet och Härnösand kan 
kopplas till de subventioner som kommunerna genomfört. Resandeökningen i tätortstrafiken i Örnsköldsvik bedömer vi beror på 
det förändrade linjenät som började trafikeras under 2019. Turtätheten i Örnsköldsvik ligger under den ambition om hög turtäthet 
som trafikförsörjningsprogrammet anger och antalet avgångar under rusningstid behöver öka.6 Under 2019 har vi utrett 
trafikupplägget i Örnsköldsvik och där bl.a. uppmärksammat för låg turtäthet. I Sundsvall når trafiken till högre grad än i 
Örnsköldsvik ambitionen om hög turtäthet men linjedragning och bättre framkomlighet kan förbättras för att få större effektivitet 
i trafiken. 
Den stora flyktingströmmen innebar att många boenden för flyktingar etablerades i länet och det ledde till ett ökat resande på
landsbygden. Under 2017/2018 lades flyktingboendena ner och resandet i dessa områden är nu tillbaka på ungefär den nivå som 
resandet låg på innan 2015. 
Resandet på linje 50 fortsätter att minska. Det kan kopplas till de försämrade resmöjligheter som den avskaffade helgtrafiken 
inneburit. Helgtrafiken avskaffades som en besparing inför tidtabellskiftet 2019. Hela länets resande påverkas 2019 av att 
Sommarkortet (ett avgiftsfritt resande för barn och unga 2018) inte finansierades av regeringen 2019.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Riktvärde 
2019

Kollektivtrafikens marknadsandel i jämförelse med det 
motoriserade resandet (%)

12 12 11 12

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 
upphandlade kollektivtrafiken7 11 148 375 10 956 114 10 791 842 -

varav buss (Din Tur) 10 634 128 10 459 298 10 254 588 -

varav tåg (Norrtåg)  
514 247 496 816 537 254 -

Antalet påbörjade skolkortsresor8 1 127 508 1 307 071 1 543 269 -

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 
upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort 9 506 620 9 152 227 8 707 577 8 722 452

varav landsbygdstrafik 2 346 141 2 332 776 2 180 356 2 166 013

varav tätortstrafik 7 160 479 6 819 451 6 527 221 6 556 439

Antal resor med företagskort 167 504 186 450 177 747 181 320

varav resor med buss 143 702 162 428 154 746 157 856

5 Svensk Kollektivtrafiks nationella resvaneundersökning.

6 För vidare läsning om rekommenderad turtäthet läs planeringshandboken KOLTRAST som SVR och Trafikverket utgivit. 
7 Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13
8 De kommunala subventionerna minskar behovet av skolkortsresor
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varav resor med tåg 23 802 24 022 23 001 23 463

Total omsättning av företagskortet (kr) 8 884 800 9 005 022 8 719 330 10 000 
000

Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet 
”Avgångstiderna passar mina behov” (%)

Nationellt snitt9

58/34 59/35

68/54

59/36

67/51

63/4010

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet 
”Det är enkelt att få information inför resan 
(avgångstider, biljettpriser mm) (%)

Nationellt snitt

64/61

78/77

65/65

77/76

66/65

76/76

76/70

Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är 
enkelt att resa med Din Tur” (%)

Nationellt snitt

69/44

76/63

65/44

74/62

69/47

75/60

70/50

Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det 
känns tryggt att resa med Din Tur” (%)

Nationellt snitt

69/59

72/67

67/58

72/67

72/62

71/66

70/60

Tidhållning: Andelen som instämmer i påståendet ”Jag 
kan lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med 
Din Tur” (%)

Nationellt snitt

50/43

48/46

45/42

46/45

53/47

48/46

55/47

Information om förändringar: Andelen som instämmer i 
påståendet ”Informationen vid förändringar av tidtabeller 
och linjer är bra” (%)

Nationellt snitt

43/42

54/53

35/33

53/52

42/41

54/52

54/52

Oförutsedda händelser: Andelen som instämmer i 
påståendet ”Informationen vid förseningar och stopp är 
bra” (%)

Nationellt snitt

28/28

44/44

25/26

43/42

24/24

42/42

42/30

Köpa biljetter och kort: Andelen som instämmer i 
påståendet ”Det är enkelt att köpa bolagets biljetter och 
kort” (%)

Nationellt snitt

74/71

79/78

73/72

78/76

73/70

74/72

70/50

9 Nationellt snitt är medelvärdet i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet
10 Värdena xx/yy beskriver resenärer/allmänhet
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Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken11

Tabellen nedan visar antalet påstigande, inklusive skolkort, i de olika trafikområdena. De största 
ökningarna ser vi i Härnösand. I Örnsköldsviks tätort ser vi en fortsatt resandeökning. Resandet ökar 
i alla trafikområden i Sundsvall. De områden som tappar flest resenärer är Höga Kusten, linjen 
mellan Sollefteå-Kramfors till Härnösand och Örnsköldsviks landsbygd. Vid tidtabellskiftet 2019 
avvecklades helgtrafiken på linje 50 vilket påverkar resandet negativt. Avskaffandet av Barnkortet i 
Timrå har gett minskningar i trafikområde O17/21.

11 Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13
12 Linje 50 hade trafikstart december 2016. Innan dess trafikerades sträckan av linje 10, Sundsvall-Umeå.
13 Koll2020 drev trafik i projektform under 2019.

Trafik-
område Trafikering 2019 2018 2017 2016 Förändring 

2019 - 2018
Förändring 
2019 – 2018

(%)
O2 Höga Kusten 60 680 67 532 79 035 99 843 -6 852 -10,1

O3 Sollefteå tätort 83 695 77 874 74 381 69 906 5 821 7,5

O45 Sollefteå landsbygd 122 053 124 426 125 740 134 579 -2 373 -1,9

O6 Örnsköldsviks tätort 1 269 766 1 222 244 1 165 562 911 055 47 522 3,9

O7 Örnsköldsvik – Husum, 
Gideå och Trehörningsjö 90 760 98149 115424 108 339 -7 389 -7,5

O8 Örnsköldsvik – Solberg, 
Mellansel och Bredbyn 149 831 148 821 150 126 140 861 1 010 0,7

O9 Örnsköldsvik – Skorped 
och Köpmanholmen 154 405 150 199 154 064 145 822 4 206 2,8

O10 Härnösands tätort 711 025 601 761 511 073 440 559 109 264 18,2

O1415 Sundsvalls tätort 5 505 740 5 403 093 5 370 199 5 090 788 102 647 1,9

O16 Sundsvall – Holm och 
Liden 133 666 130 962 118 986 121 420 2 704 2,1

O1721 Njurunda – Sundsvall –
Timrå 1 224 339 1 250 714 1 204 362 1 135 558 -26 375 -2,1

O18 Sundsvall – Matfors 235 039 224 133 206 343 182 358 10 906 4,9

O20 Sollefteå – Kramfors -
Härnösand 318 065 352 362 387 699 374 478 -34 297 -9,7

O22 Härnösand landsbygd 123 610 121 371 110 728 98 303 2 239 1,8

O23 Ånge landsbygd 151 557 159 745 170 712 173 187 -8 188 -5,1

S3 Tvärflöjten, Örnsköldsvik 
- Sollefteå – Östersund 25 020 26 335 24 023 33 216 -1 315 -5,0

S4 Linje 331 Sollefteå -
Sundsvall 15 423 19 507 19 782 17 115 -4 084 -20,9

S5 Linje 201 Härnösand –
Timrå – Sundsvall 221 787 232 326 222 640 200 542 -10 539 -4,5

S612 Linje 50 Härnösand-
Örnsköldsvik

35 958 47 744 43 709 83 751 -11 786 -24,7

Koll 
202013

Världsarvsbussen 1 709 - - - - -

Totalt (ej tåg) 10 634 128 10 459 298 10 254 588 9 561 680 174 830 1,7

Tågtrafik Mittbanan och 
Botniabanan 514 247 496 816 537 254 145 027 17 431 3,5
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Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka
Utfall 2019 Årsprognos Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet uppfylls.

Antalet resenärer som är nöjda med Din Tur och som är nöjda med den senaste resan uppnår satta riktvärden. 

Under året har optiska läsare installerats i alla bussar i linjelagd trafik. Vi har genomfört tekniska förbättringar som ger snabbare 
validering av biljetter. Vi genomför försök med 4G-routrar för att se om nätuppkopplingsproblemen minskar med dem jämfört med de 
nu installerade 3G-routarna.

Vi har under året infört en teknisk förbättring som innebär att de digitala hållplatsskyltarna nu kan ge realtidsinformation om när 
bussarna kommer till hållplatserna. Införandet sker med början i Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har också under året bytt system för 
trafikstörningar. Genom det kan vi på ett stabilt sätt ge information om förseningar och inställda turer på digitala hållplatstavlor, på 
webbplats och i Din Turs app.

Genom en aktiv närvaro i sociala medier når vi under året betydligt fler resenärer och allmänhet, både för att ge information och för att 
få deras synpunkter.

Mer resurser behöver avdelas och åtgärder göras för att öka andelen resenärer som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa 
med oss.

Indikatorer för att följa upp målet14 Utfall 
2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Riktvärde 

2019

Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är 
nöjda med Din Tur) (%)
Nationellt snitt

54/41
60/53

53/42
59/53

53/39
58/51

55/40

Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som 
är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)
Nationellt snitt

76/77

79/80

76/76

79/79

74/74

76/76

76/70

NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle 
rekommendera vänner och bekanta att resa med Din 
Tur) (%)

28/17 25/18 26/16 30/20

14 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)
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Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering
Utfall 2019 Årsprognos Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017

Måluppfyllnad -

Analys:

Bedömningen är att målet inte uppfylls.

Projekt Koll2020 skulle inom ramen för projektet genomföra en utredning som skulle definiera innebörden av uttrycket 
social inkludering under året men utredningen genomfördes inte.

Biljettkontroller överstiger målvärdet och ligger i stort sett på föregående års nivå. Att samverka med trafikoperatör om 
biljettkontroller har gett ett bra resultat under 2019. 

Antalet användare av Din Turs app har fortsatt öka under året och överstiger målvärdet. Det är en positiv utveckling och 
resultat av ett målinriktat arbete.

Bedömningen av måluppfyllnad påverkas av resultatet från Kollektivtrafikbarometern. 4 av 5 indikatorer för att mäta
kundnöjdhet visar på att nöjdheten understiger våra målvärden. Det är bara för indikatorn som anger nöjdhet vid köp av 
biljetter och kort som målvärdet nås. För 3 av 5 indikatorer har nöjdheten sjunkit mellan 2019 och 2018.

Indikatorer för att följa upp målet15 Utfall 
2019

Utfall 
2018 Utfall 2017 Målvärde

2019

Antalet arbetade timmar i trafiksystemet av
resenärsvärdar 1 045 1 143 527 500

Antalet användare av Din Turs app 

Genomsnitt/mån t o m december 31 896

-16

29 20117 23 610

295 000

24 583

Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet 
”Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt 
bemötande”

Nationellt snitt

70/71

77/78

72/72

77/77

85/82

78/79

78/78

-

Bemötande kring service/information: Andel som 
instämt i påståendet ”Personalen på 
kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett 
trevligt bemötande”

Nationellt snitt

65/63

71/71

64/66

72/71

67/64

73/72

73/72

Information ombord: Andel som instämt i 
påståendet ”Jag får den information jag behöver 
ombord”

60/60

73/74

63/62

73/73

64/69

74/74

74/74

Information inför resan: Andel som instämmer i 
påståendet ”Det är enkelt att få information inför 
resan (avgångstider, biljettpriser mm)”

Nationellt snitt

64/61

78/77

65/65

77/76

66/65

76/76

70/67

Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i 
påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter 
och kort”

Nationellt snitt

74/71

79/78

73/72

78/76

73/70

7

4/72

74/72

15 Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)
16 Inget mätvärde 2018 på antal användare då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018
17 Genomsnitt beräknat på 11 månader, då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018
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Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning

Utfall 2019 Årsprognos Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte uppfylls. 

Vi har under året infört en teknisk förbättring som innebär att de digitala hållplatsskyltarna nu kan ge realtidsinformation om när 
bussarna kommer till hållplatserna. Införandet sker med början i Sundsvall och Örnsköldsvik. Förberedelser är genomförda under 
2019 för att realtidsinformation ska kunna visas i Din turs app under 2020.

Det saknas sammanställda värden för att redovisa andelen bussar med audiellt och visuellt utrop.

Ytterligare resurser behöver avdelas för att förbättra informationen till resenärerna ombord på bussarna samt på hållplatser och i 
Din Turs app.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Målvärde 
2019

Andel fordon som kontrollerats (%) 20 90 25 90
Andel bussar med audiellt utrop (%)    - - - -
Andel bussar med visuellt utrop (%)    - - - -

Information ombord: Andel som instämt i påståendet 
”Jag får den information jag behöver ombord”

Nationellt snitt

60/60

73/74

63/62

73/73

64/69

74/74

74/74

Information inför resan: Andel som instämmer i 
påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan 
(avgångstider, biljettpriser mm)”
Nationellt snitt

64/61

78/77

65/65

77/76

66/65

76/76

70/67
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Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan
Utfall 2019 Årsprognos Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet uppfylls.

Trafiken fortsätter drivas med fossilfritt bränsle och dess miljöpåverkan har fortsatt goda mätvärden. För delmålet
har inga större förändringar skett under de senaste åren.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Riktvärde 
2019

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det 
motoriserade resandet (%)

12 12 11 12

Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad 
kilowattimma (g/kWh)

1,26 1,30 1,34 1,30

Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd 
trafik (kWh/km)

3,2 3,2 3,0 3,0

Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) 98,9 99,6 98,2 98,0

Nettoutsläpp koldioxid för all linjelagd busstrafik (ton) 2 71018 2 013 2 277 -

18 Beräkningsättet för ”well-to-wheel” för totalutsläppet av emissioner av CO2 för trafiken har förändrats jmf 2018. Fler faktorer 
rörande produktionen av HVO 100 är intaget i beräkningssättet efter underlag från Svensk Kollektivtrafik. Värden från 2018 
och tidigare är inte jämförbara med värde för 2019.
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Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik
Utfall 2019 Årsprognos Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte uppfylls.

Din Turs uppdrag att samordna sjukresor och färdtjänst som vi har upphandlat och ansvarar för leder till lägre kostnader för 
medlemmarna. Sollefteå och Sundsvalls kommun har valt att upphandla sina färdtjänstresor själva. Det innebär att de resorna inte 
kan samordnas med sjukresor vilket leder till högre kostnader för regionen. 

Kostnaderna per sjuk-och färdtjänstresa har ökat och andelen samordnade sjukresor har minskat. Andelen samordnade 
färdtjänstresor har däremot ökat. 

Anropsstyrd trafik är kostnadseffektiv för det behov som finns inom geografiska områden med lågt antal resande. I och med att 
Sollefteå kommun upphandlade sina resor själva från och med augusti 2018 kvarstår 73 upphandlade anropstyrda linjer, varav 36
har nyttjats under 2019. Vi behöver utveckla tekniska stödsystem för att underlätta beställning och betalning av resan.
Informationen om den anropsstyrda trafiken måste utvecklas så att de resenärsgrupper som berörs nås.

Antalet sjukresor är färre än föregående år. I september 2019 startade sjukreseenheten för central bedömningsfunktion av sjukresor 
och det kan vara en bidragande orsak till ett minskat antal sjukresor med taxi.

Sollefteå kommuns resor är inte medräknade i antalet färdtjänstresor 2019. 

En av anledningarna till att kostnaderna per resa och per produktionskilometer har ökat är ett högre taxi-index på 4%. Det är även 
ett dyrare trafikavtal på sjukresor i Sollefteå kommun.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Riktvärd
e 2019

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till motoriserade 
resande (%)

12 12 11 12

Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget
avvikelse i procent
avvikelse i mnkr

-1,4
-7,6

-1,1
-5,5

2,8
14,2

0
0

Nettokostnad per resa (kr)
varav landsbygdstrafik
varav tätortstrafik

39,1
96,1
20,4

38,2
92,1
19,8

37,2
91,4
18,1

42,1
103,119

22,0

Nettokostnad per invånare (kr)20 1 514 1 43021 1316 1 496

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad22 (%)
varav landsbygdstrafik
varav tätortstrafik

20,1
15,5
26,4

22,2
17,2
29,1

24,3
18,8
32,0

21,3
16,5
27,8

Andel trafikkostnad som finansieras av skolkortsintäkt (%)
varav landsbygdstrafik
varav tätortstrafik

3,8
5,0
2,2

4,4
5,7
2,7

5,5
7,0
3,0

4,3
5,3
2,8

Antal sjukresor 187 320 187 660 186 210 -

Antal färdtjänstresor 168 461 178 72723 190 168 -

Kostnad/sjukresa (kr per resa) 401 378 360 388

19 Riktvärde 2019 justeras på grund av tidigare felaktigt värde. 
20 Nettokostnad per invånare beräknas utifrån nettokostnaden för tätort- och landsbygdstrafik, genom befolkningsmängden vid senast uppmätta tillfälle.
21 Utfall 2018 justeras på grund av att tidigare värde felaktigt var baserat på bruttokostnad.
22 Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter. 
23 Från och med 1 augusti ansvarar Sollefteå kommun för sin egna färdtjänstresor, som därmed inte kan samordnas med sjukresor.
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Kostnad/färdtjänstresa (kr) Totalt Västernorrland 225 211 209 220

Kostnad/färdtjänstresa (kr) Ånge kommun 326 312 321 339

Kostnad/färdtjänstresa (kr) Timrå kommun24 158 - - -

Andel samordnade sjukresor (%) 57,89 58,29 59,12 58,50

Andel samordnade färdtjänstresor (%) 
Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun

58,43 57,66 59,23 58,50

Andel samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun 53,93 54,49 51,76 53,50

Andel samordnade färdtjänstresor (%) Timrå kommun 67,03 - - -

Besparing samordnade sjukresor (%) 37,16 37,97 37,61 37,50

Besparing samordnade färdtjänstresor (%) 
Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun 

27,91 27,73 28,14 27,50

Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun 43,47 42,88 37,44 38,50

Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Timrå kommun 26,83 - - -

Kostnad per produktionskilometer (kr) 21,91 20,62 21,35

Antalet anropsstyrda linjer i Västernorrland (st)
Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun

73 103 103 -

Antalet anropsstyrda linjer där resor bokats i Västernorrland (st)
Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun

36 52 56 48

Kassalikviditet (%) 92 92 89 100

Samordnade resor

Din Tur har som uppdrag att samordna färdtjänstresor och sjukresor för fem av länets kommuner och 
Region Västernorrland. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon på hela eller
en del av sträckan. Regionen står för kostnaden för sjukresor och kommunerna för övriga resor. När
resorna samordnas delas kostnaden mellan parterna. 

Andelen samordnade färdtjänstresor ökar och att andelen samordnade sjukresor fortsätter att minska 
i antal. I och med att Din Tur kundcenter inte samordnar Sundsvall och Sollefteå kommuns resor 
med sjukresor försämras samordningen och kostnaderna ökar för Region Västernorrland.

Diagram: Andel samordnade resor (%)

24 Timrå överlämnade ansvaret för handläggning till myndigheten från och med 1 juli 2018. Kostnaderna för färdtjänstresor återredovisas 2019.
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I och med att det nya, mer ekonomiskt fördelaktiga, trafikavtalet för den särskilda persontrafiken 
trädde i kraft 1 november 2015 ökade den procentuella besparingen, trots att andelen samordnade 
resor har minskat i och med att Sundsvall och Sollefteå kommun har upphandlat sina resor själva. 

Besparingen var under 2018 i snitt 34,7% och under 2019 minskade besparingen till i snitt 34,3%.
Besparingen i procent är ett uttryck för hur mycket varje resa skulle ha kostat utan att samordnas i 
relation till kostnaden när resorna har samordnats. 

Diagram: Besparing samordnade resor (%)
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk
Utfall 2019 Årsprognos T2 Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017

Måluppfyllnad -

Analys:

Bedömningen är att målet uppfylls.

Resandeökningen i prioriterade stråk är 1,25%. Ökningen sker i både i landsbygd- och tätortstrafik när resandestatistiken 
är sammanslagen. Delas landsbygdstrafiken upp per linje så minskar resandet på linje 50, linje 191 och linje 201.

Resandet mellan åren har påverkats av Sommarlovskortet som fanns i utbudet 2018 men inte 2019. 

Antalet resor i regional tågtrafik har återhämtat sig efter nedgången vintern 2018 men är ännu inte uppe på 2017 års 
nivå.

Den nya trafik som infördes i Örnsköldsvik under 2018 fortsätter att ge ökat resande. Tätortstrafiken i Sundsvall ökar 
huvudsakligen beroende på resande med barn- och seniorkorten.

Många av de ambitioner som trafikförsörjningsprogrammet anger uppfylls. Här kan nämnas arbete med förbättringar på 
Mittbanan som ger ökad hastighet och säkerhet i trafikeringen, planerade förbättringar i Nationella transportplanen på 
Ostkustbanan och förbättrade hållplatser och bytespunkter längs prioriterade stråk genom projekt KOLL2020.

Indikatorer att följa upp målet25 Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Riktvärde 
2019

Totalt antal resor i de prioriterade stråken 9 091 677 8 979 874 8 874 690 8 449 536

Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611) 1 801 924 1 857 721 1 801 675 -

Tätortstrafik (Sundsvall O14/15) 5 505 740 5 403 093 5 370 199 -

Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6) 1 269 766 1 222 244 1 165 562 -

Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter) 514 247 496 816 537 254 -

25 Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13
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Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och 
innovation

Utfall 2019 Årsprognos Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017

Måluppfyllnad -

Analys:

Bedömningen är att målet inte uppfylls. 

En viktig faktor för att nå målet är biljettsamverkan med SJ vilket skulle öka antalet resealternativ. Under året har vi inte nått 
någon biljettsamverkan med SJ.

Arbetet med ett gemensamt biljett- och betalsystem pågår i samarbete med de övriga norrlandslänen. Utöver det deltar vi också i 
det pågående arbetet med att skapa ett nationellt biljettsystem.

Samtliga bussar i linjetrafik har numera utrustats med optiska läsare. Antalet digitala produkter i Din Turs utbud har inte ökat.
Förberedelsearbete är genomfört och test av tekniken pågår med tanken att ett digitalt företagskort ska kunna införas under 2020.

En fortsatt och utvecklad biljettsamverkan med X-trafik är viktigt ur ett resenärsperspektiv då det ger flera resealternativ. För 
Sundsvallsregionen skulle det ge ett attraktivt pendlingsalternativ.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall
2017

Riktvärde 
2019

Utbudsförändring genom biljettsamverkan
SJ Mittbanan       (antal dubbelturer/må-fre)
SJ Botniabanan   (antal dubbelturer/må-fre)
X-trafik                (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)26

0
0
0

0
0

25

0
0
-

2
4

17

Andel bussar med installerade optiska läsare (%) 100 15 0 95

Andel produkter som är digitaliserade27 (%) 20 20 20 80

Antalet användare av Din Tur-app, genomsnitt/mån 31 896 29 201 23 610 24 583

26 X-Trafik har biljettsamverkan med SJ på 12 turer som ansluter till och från Sundsvall
27 Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad 
per augusti 2019.
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Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare
Utfall 2019 Årsprognos T2 Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017

Måluppfyllnad -

Analys:

Bedömningen är att målet uppfylls. Delmålet medarbetare som känner till myndighetens mål har uppfyllts däremot har 
ingen mätning skett under 2019 avseende medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten och att de 
har mål kopplade till sitt arbete.
Enligt beslut genomförs ingen gemensam personaldag under 2019. Personaldag med fokus på personalcoaching 
identifierades i medarbetarenkäten 2018 som planeras genomföras under 2020.

Indikatorer för att följa upp målet
Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Riktvärde 
2019

Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela 
myndigheten (%) 
Benchmark28

-29 54
69

42
62

62

Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt 
arbete (%) 
Benchmark myndigheter

- 68
73

72
74

100 

Andel som vid medarbetarsamtal uppgett att de känner till 
myndighetens mål (%)

85 - - 80-100

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar 
som ställs på verksamheten

Utfall 2019 Årsprognos Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017

Måluppfyllnad -

Analys:

Bedömningen är att målet inte uppfylls. Sjuktalen har minskat och är lägre än riktvärdet. Friskvårdstimmarna ökar men uppnår inte 
det högt satta riktvärdet. Färre medarbetare använder sitt friskvårdsbidrag. Inget värde för medarbetarindex 2019 då ingen 
medarbetarundersökning utförts under året.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall
2017

Riktvärde 
2019

Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) - 56 56 62

Sjuktal (%) 3,6 4,8 4,8 3,7

Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h) 382 192 - 1 400 

Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%) 48 52 16 50

28 Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige
29 Indikatorerna ej mätbara då ingen medarbetarundersökning genomfördes under 2019.
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Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på 
att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt 
betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god 
ekonomisk hushållning är att resurseffektivt öka det kollektiva resandet, minskad miljöpåverkan och 
målet om resurseffektiv kollektivtrafik. 

Bedömningen utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att 
kommunalförbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2019. Främsta orsaken är att två av 
delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte 
bedöms uppfyllas. Det gäller målet om resurseffektiv kollektivtrafik. Resandet i länet ökar med 1,7 
procent för buss och 3,5 procent för tåg. Ambitionen i trafikförsörjningsprogrammet är 1 procent ökat 
resande i snitt per år fram till 2030. Att resandet ökar är ett viktigt mått för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Utfallet av upphandlingarna av särskild persontrafik och linjelagd persontrafik kommer 
att ha stor betydelse för möjligheterna att uppnå en god ekonomisk hushållning för kommande 
avtalsperiod.

Av de delmål som är särskilt betydelsefulla har ett mål uppnått godkänd nivå under 2019.

Övergripande 
målområde Verksamhetens mål Utfall 2019 Måluppfyllelse

Resenär Vi ska resurseffektivt 
öka det totala kollektiva 
resandet

Resandet med kollektivtrafik i länet ökar. Marknadsandelen når 
målvärdet för året. Arbete återstår inom områdena trygghet, enkelhet 
och resenärsinformation.

Nej, målet 
uppfylls inte

Hållbarhet Minskad negativ 
miljöpåverkan

Trafiken fortsätter att bedrivas med fossilfritt bränsle och dess 
miljöpåverkan har fortsatt goda mätvärden.

Ja, målet 
uppfylls

Hållbarhet Resurseffektiv 
kollektivtrafik

Kostnad per färdtjänst- och sjuktjänstresa har ökat, andelen 
samordnade sjukresor har minskat. Andel samordnade färdtjänstresor 
har ökat. Antalet sjukresor är färre än föregående år, bildandet av 
sjukreseenheten för central bedömningsfunktion av sjukresor kan 
vara en bidragande orsak.

Nej, målet 
uppfylls inte

Av övriga sju delmål uppfyllas tre under 2019.

Övergripande 
målområde Verksamhetens mål Utfall 2019 Måluppfyllelse

Resenär Antalet nöjda och mycket 
nöjda kunder ska öka

Antalet resenärer som är nöjda med Din Tur och som är nöjda med 
den senaste resan uppnår satta riktvärden.

Ja, målet 
uppfylls

Hållbarhet Kollektivtrafik bidrar till 
social inkludering 

Svårbedömt då utredning om begreppet social inkludering inte 
genomfördes. Resultatet påverkas av utfallet av 
kollektivtrafikbarometern där 4 av 5 indikatorer för att mäta 
kundnöjdhet understiger målvärden.

Nej, målet 
uppfylls inte

Hållbarhet Ökad tillgänglighet i 
kollektivtrafiken för 
personer med 
funktionsnedsättning 

Tekniska förbättringar har införts under året som innebär att de 
digitala hållplatsskyltar kan ge realtidsinformation. Införandet sker 
med början i Sundsvall och Örnsköldsvik. Det saknas sammanställda 
värden om andelen bussar med audiellt och visuellt utrop.

Nej, målet 
uppfylls inte

Tillväxt Vi ska resurseffektivt öka 
resandet i prioriterade 
stråk

Resandet i prioriterade stråk har ökat med 1,25%. Ja, målet 
uppfylls

Tillväxt Vi ska öka antalet 
resmöjligheter genom 
samverkan och innovation

Inte nått någon biljettsamverkan med SJ. Arbete med gemensamt 
biljett,- och betalsystem pågår med övriga norrlandslänen, samt 
pågående arbete att skapa nationellt biljettsystem. Test av tekniken 
för digitalt företagskort pågår. Alla bussar i linjetrafik har optiska 
läsare. Antal digitala produkter i Din Turs utbud har inte ökat. 

Nej, målet 
uppfylls inte

Medarbetare Målen är välkända för 
våra medarbetare 

Målet medarbetare som känner till myndighetens mål bedöms som 
uppfyllt. Inget utfall på övriga indikatorer under 2019.

Ja, målet 
uppfylls
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Medarbetare Medarbetarna har rätt 
förutsättningar att möta de 
förväntningar som ställs 
på verksamheten

Sjuktalen har minskat, uttag av friskvårdstimmen har ökat dock utan 
att nå riktvärde. Färre använder friskvårdsbidrag. Inget värde för 
medarbetarindex då ingen medarbetarenkät genomfördes 2019.

Nej, målet 
uppfylls inte

Ekonomisk analys

Årets resultat
Kommunalförbundet redovisar ett resultat om 0,0 mnkr. 

Främsta orsaken till ökade nettokostnader är indexförändring vilken genererar ökade kostnader med 
13,3 mnkr. Indexutveckling har de senaste åren varit relativt låg vilket också gynnat 
kommunalförbundet men under 2018 har index ökat. Ytterligare orsaker till ökade nettokostnader är 
högre kostnader för resandeincitament än föregående år med 2,4 mnkr. 

Kostnaderna för tågtrafiken har ökat med 7,3 mnkr mellan åren. Särskild persontrafik har högre 
kostnader än föregående år motsvarande 4,3 mnkr och främst orsaken till avvikelsen är högre 
kostnader för sjukresor. Det som också påverkar nettokostnaderna är minskade intäkter för skolkort 
med 2,1 mnkr. 

Avskrivningskostnader uppgick till 2,6 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än föregående år. 

Kommunerna har sedan 2016 möjlighet att subventionera hela eller delar av värdet på kommunkortet 
och får då bekosta underskottet som uppstår mellan prislistan och subventionerat pris. 
Kommunalförbundet fakturerar kommunen underskottet, tillika subventionen, och den finns med 
som en intäkt för kommunalförbundet och redovisas så som medlemsbidraget. Kommunala 
biljettsubventioner är 37,5 mnkr högre än föregående år, vilket beror på att flera kommuner införde 
subventionerade kommunkort vid halvårsskiftet 2018, vilket ger en helårseffekt för 2019. 
Härnösands kommun införde tre subventionerade produkter. Dels en produkt för vuxna och en för 
seniorer där resenären betalar 50 kr och kommunen betalar 1 505 kr respektive 1 116 kr och dels ett 
barnkort där resenären reser avgiftsfritt och kommunen betalar hela kortets värde på 778 kr. 
Sundsvalls kommun införde ett barnkort där resenären betalar 100 kr och kommunen 779 kr och 
Timrå kommun införde ett barnkort där resenären reser avgiftsfritt och kommunen står för 571 kr. 
Inför hösten 2019 avvecklade Timrå kommun sitt barnkort. 

Årets medlemsbidrag uppgår till 383,6 mnkr och i jämförelse med föregående år har medlemsbidraget 
minskat med 2,4 mnkr. Den finansiella intäkten för 2018 är en utdelning från det helägda dotterbolaget 
Bussgods i Västernorrland med 1,7 mnkr.

Belopp, mnkr Utfall 2019 Utfall 2018 Förändring 
2019-2018

Förändring 
(%)

Verksamhetens intäkter 135,3 143,5 -8,2 -6%
Verksamhetens kostnader -697,5 -670,8 -26,7 4%
Avskrivningar -2,6 -4,1 1,5 -36%
Verksamhetens nettokostnad -564,8 -531,4 -33,4 6%
Kommunala biljettsubventioner 181,1 143,6 37,5 26%
Medlemsbidrag 383,6 386,1 -2,4 -1%
Verksamhetens resultat -0,1 -1,7 1,6 -94%
Finansiella intäkter 0,1 1,7 -1,6 -94%
Finansiella kostnader 0 0 0 -
Resultat efter finansiella poster 0 0 0 -
Extraordinära poster 0 0 0 -
Årets resultat 0 0 0 -
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Budgetföljsamhet

Vid en jämförelse med budget är avvikelsen för verksamhetens nettokostnad 7,5 mnkr motsvarande 
en procent. Budgetavvikelsen beror främst på lägre intäkter än vad som budgeterats. Budgetavvikelsen 
för verksamhetens intäkter uppgår till 5,6 mnkr, vilket motsvarar fyra procent lägre intäkter än budget.
Främsta orsaken är lägre biljettintäkter på grund av införandet av de subventionerade produkterna i 
fyra av länets kommuner. Det har varit vissa svårigheter att budgetera effekten på biljettintäkter med 
hänsyn till införandet av de kommunala biljettsubventionerna. 

Kostnaderna uppgår till 697,5 mnkr och ligger 3,1 mnkr högre än budget.

Avskrivningskostnader består till största del av avskrivning för nio bussar som anskaffades i juni 2014 
i samband med trafikstart för nytt avtal. Kostnaderna är budgeterade för helåret 2019 men bussarna är 
färdigavskrivna under juni vilket medför lägre kostnader om 1,6 mnkr. Avskrivningskostnader för 
optiska läsare är 0,8 mnkr lägre än vad som budgeterats. Den totala budgetavvikelsen uppgår till 1,2
mnkr. 

Kommunal biljettsubvention är 17,2 mnkr högre än budget, motsvarande tio procent. Periodens 
medlemsbidrag är 9,7 mnkr lägre än budget. 

Likviditet och soliditet

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För 2019 
uppgår likviditeten till 92 procent och ligger på samma nivå som föregående år. Ett riktvärde är att 
kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet uppgår till 19.1 mnkr. Det negativa 
rörelsekapitalet beror på lägre kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga 
skulder. Kommunalförbundets finansiella styrka mätt i soliditet uppgår till 0,6 procent, jämfört med 
föregående år har soliditeten ökat med 0,1 procentenheter. Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är 
oförändrat de fem senaste åren. 

Intäkts- och kostnadsutveckling

Verksamhetens intäkter har minskat med 6 procent, vilket motsvarar 8,3 mnkr. En av orsakerna till 
förändringen är bidraget från Trafikverket för att realisera sommarlovskortet. Kommunalförbundet 
har även fått ökade intäkter i form av EU-bidrag. Omförhandlade och nya avtal för att utföra 
kundtjänst bidrar till ökade intäkter.

Belopp, mnkr Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%)

Verksamhetens intäkter 135,3 140,9 -5,6 -4%
Verksamhetens kostnader -697,5 -694,4 -3,2 0%
Avskrivningar -2,6 -3,8 1,2 31%
Verksamhetens nettokostnad -564,8 -557,3 -7,6 -1%
Kommunala biljettsubventioner 181,1 163,9 17,2 10%
Medlemsbidrag 383,6 393,3 -9,7 -2%
Verksamhetens resultat -0,1 0 -0,1 -
Finansiella intäkter 0,1 0 0,1 -
Finansiella kostnader 0 0 0 -
Resultat efter finansiella poster 0 0 0 -
Extraordinära poster 0 0 0 -
Årets resultat 0 0 0 -

Resultat och kapacitet 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Likviditet (%) 92 92 89 89 82 59
Rörelsekapital, mnkr -19,1 -24,4 -25,8 -26,8 -34,5 -42,5
Soliditet enligt balansräkningen (%) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 1,1
Eget kapital, mnkr 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1
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Trafikkostnaderna för den linjelagda busstrafiken har ökat med 14,4 mnkr till 457,8 mnkr mellan 
åren. Avskrivningarna har minskat 36 procent mellan åren.

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett 
underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet 
ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. 
Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom 
kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat 
fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I 
resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 135,3 mnkr, och är 5,6 mnkr lägre än budget. Den främsta 
orsaken till budgetavvikelsen beror på lägre biljettintäkter än vad som budgeterats. De budgeterade 
biljettintäkterna uppgår till 98,5 mnkr, medan utfallet visar biljettintäkter för totalt 93,7 mnkr. En 
bidragande orsak är att fyra av länets kommuner har subventionerade produkter. Tre av kommunerna 
införde subventionerade produkter i samband med budgetbeslutet för 2019. Detta medförde 
svårigheter att budgetera effekten på biljettintäkter.

Intäkter från kundservice och anropsstyrd trafik avser de uppdragsavtal som 
Kollektivtrafikmyndigheten har slutit med trafikbolag i andra län för tjänster gällande 
kundservicesamtal samt trafikbeställningar av särskild persontrafik. Intäkterna är i paritet med budget.

Skolkortsintäkterna uppgår till 17,7 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat 19,6 mnkr. Det 
motsvarar en budgetavvikelse på 1,9 mnkr lägre intäkter. En orsak är de subventionerade barnkorten i 
Timrå, Härnösand och Sundsvall som delvis ersätter skolkorten.

Intäkter från Resplus är 0,9 mnkr högre än budget, och uppgår till 3,5 mnkr för 2019. Den positiva 
budgetavvikelsen beror på ett ökat resande i länet.

Intäkter från Tillväxtverket för det EU-finansierade projektet Koll 2020 uppgår till 3,7 mnkr, vilket 
kan jämföras med budgeten på 2,5 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 1,2 mnkr. Kostnaderna i 

Intäkts- och kostnadsutveckling 
(förändring i %) 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter -5,8 2,1 -2,2 -2,9 4,6 6,2

Verksamhetens kostnader 4,0 6,6 5,9 3,0 3,6 4,3

Avskrivningar -36,0 2,5 -50,8 1,3 19,2 31,5

Verksamhetens nettokostnad 6,0 7,9 7,5 4,9 3,5 4,1

Balanskravsutredning (mnkr) 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1
Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -1,1
Vissa realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Vissa realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av orealiserad förlust värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens resultat efter 
balanskravsjusteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1
Medel efter/från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens balanskravsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1
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projektet har varit högre än budget för perioden. Det beror främst på att delprojektet Innovativ 
kollektivtrafik på landsbygd med världsarvsbussen finansieras genom Kommunalförbundet som har 
avtal med Trafikföretaget som kör bussen. Detta beslut togs efter att budget 2019 fastställts. 
Myndighetens medfinansiering i projektet minskade från 25 procent till 20 procent under året, vilket 
påverkar intäkterna positivt.

Vid en jämförelse med föregående år har verksamhetens totala intäkter minskat med 8,2 mnkr, 
motsvarande 6 procent. En förklaring till intäktsminskningen mellan åren är införandet av de 
subventionerade produkterna i Härnösand och Sundvall, vilket minskar biljettintäkterna. Ytterligare 
en förklaring är det bidrag från Trafikverket som finansierade sommarlovskortet 2018, vilket uppgick 
till 3,7 mnkr. Under 2019 har ingen sådan satsning gjorts i myndigheten. 

Intäkterna för skolkort har minskat med 2,1 mnkr från föregående år vilket motsvarar tio procent. En 
bidragande orsak är det helt subventionerade barnkortet i Härnösand som infördes sommaren 2018 
och delvis ersätter skolkorten, vilket får en helårseffekt på 2019.

Intäkterna för reklam på buss har minskat med 0,2 mnkr mellan åren, vilket beror på att den rörliga 
ersättningen uteblev 2019 till följd av svag marknad.

Övertagande av färdtjänsthandläggningen för Timrå kommun och nytt avtal om färdtjänstsamordning 
med Sollefteå kommun bidrar till högre intäkter om totalt 0,5 mnkr i jämförelse med förgående år.

Inför 2019 infördes en avgift för biljettämne, samtidigt som den befintliga avgiften för kortämne 
höjdes. Detta genererade intäkter om 0,4 mnkr, och är en ökning med 0,3 mnkr jämfört med 2018. 

Intäkterna från tågtrafiken har ökat med 1,4 mnkr mellan åren, motsvarande 20 procent. Ett mer 
frekvent resande med tåg kan konstaterats under 2019 jämfört med 2018.

Verksamhetens intäkter, mnkr Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%)

Utfall  
2018

Förändring
2019-2018

Förändring
2019-2018

(%)
Biljettintäkter busstrafik 93,7 98,5 -4,8 -5% 99,9 -6,3 -6%
Intäkter skolkort 17,7 19,6 -1,9 -10% 19,8 -2,1 -10%
Intäkter tågtrafik 8,2 9,0 -0,8 -9% 6,8 1,4 20%
Bidrag, Samverkande system 3,2 3,4 -0,2 -6% 3,5 -0,3 -9%
Bidrag, sommarlovskortet 0,0 0,0 0,0 0% 3,7 -3,7 -100%
Resplusintäkter 3,5 2,6 0,9 35% 2,8 0,7 25%
EU-bidrag projekt Koll 2020 3,7 2,5 1,2 48% 2,3 1,4 60%
Kundservice och 
anropsstyrdtrafik 1,5 1,4 0,1 7% 1,4 0,1 7%

Reklam på buss 0,6 0,8 -0,2 -25% 0,8 -0,2 -25%
Bussgodsintäkter 0,5 0,8 -0,3 -37,5% 0,3 0,2 67%
Färdtjänsthandläggning 1,3 1,3 0,0 0% 0,7 0,4 57%
Persontransporter 0,6 0,4 0,2 50% 0,6 0,0 0%
Avgift för kortämne 0,4 0,2 0,2 100% 0,0 0,3 100%
Tilläggsavgift biljettkontroll 0,2 0,2 0,0 0% 0,3 -0,1 -33%
Övriga intäkter 0,1 0,2 -0,1 -50% 0,4 -0,3 -75%
Summa 135,3 140,9 -5,5 -4% 143,5 -8,2 -6%

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem 
som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken 
medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive 
medlems sträcka. §
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De totala biljettintäkterna uppgår till 93,7 mnkr, vilket är 4,8 mnkr lägre än budget. För kommunerna 
Timrå, Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå är biljettintäkterna högre än budget för perioden. För 
Sundsvalls kommun är biljettintäkterna 4,5 mnkr lägre än budget, och uppgår till 51,2 mnkr. För 
Region Västernorrland uppgår biljettintäkterna till 19,2 mnkr, jämfört med budgeten på 21,5 mnkr. 
Även i kommunerna Ånge och Kramfors är intäkterna lägre är budget för perioden.
De två största procentuella budgetavvikelserna hör till två av kommunerna med subventionerade 
produkter, Härnösand och Timrå. I Härnösands kommun betalar vuxna och seniorer 50 kronor för ett 
periodkort, och barn reser avgiftsfritt. Timrå kommun införde det helt subventionerade barnkortet inför 
hösten 2018, och avvecklade kortet inför hösten 2019. Avvecklandet av kortet var inte känt vid budget 
2019, vilket förklarar avvikelsen på 1,7 mnkr i lägre skolkortsintäkter. Införandet av subventionerade 
kommunala produkter påverkar även biljettintäkterna för Region Västernorrland.

I Sundsvalls kommun infördes det subventionerade barnkortet inför hösten 2018, där kunden betalar 
100 kronor, vilket får en helårseffekt för 2019. Det påverkar biljettintäkterna som är 2,8 mnkr lägre än 
föregående år.

Vid en jämförelse med föregående år har samtliga medlemmar minskat sina biljettintäkter, med 
undantag för en kommun. I Örnsköldsviks kommun har resandet ökat både bland barn och vuxna. 
Biljettintäkterna är 0,1 mnkr högre än föregående år. En bidragande orsak till ökade biljettintäkter är 
den förändring av linjenätet i tätorten som genomfördes i december 2017, kombinerat med ett ökat 
turutbud som infördes i december 2018.
Den medlem med störst förändring mellan åren i minskade biljettintäkter är Härnösand. De 
subventionerade produkterna infördes i kommunen under hösten 2018, vilket nu får en helårseffekt för 
2019 där förändringen mellan åren visar på en minskning med 1,7 mnkr, motsvarande 185 procent. 
För samtliga medlemmar har biljettintäkterna minskat från landsbygdstrafiken, vilket även syns i 
resandeutvecklingen. Biljettintäkterna från tätortstrafiken i Sollefteå har ökat mellan åren, med 16 
procent. 

Biljettintäkter per medlem (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%)

Utfall  
2018

Förändring
2019-2018

Förändring
2019-2018

(%)

Härnösand 0,9 0,3 0,6 218% 2,7 -1,7 -65%
Kramfors 1,5 2,3 -0,8 -34% 1,7 -0,2 -9%
Sollefteå 2,6 2,5 0,2 7% 2,6 0,0 -1%
Sundsvall 51,2 55,8 -4,5 -8% 54,0 -2,8 -5%
Timrå 3,3 2,2 1,1 52% 3,5 -0,2 -6%
Ånge 0,3 0,4 -0,1 -21% 0,4 -0,1 -15%
Örnsköldsvik 14,6 13,6 0,9 7% 14,5 0,1 0%
Region Västernorrland 19,2 21,5 -2,3 -11% 20,6 -1,3 -6%
Summa intäkter 93,7 98,5 -4,8 -5% 99,9 -6,3 -6%
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Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader för året uppgår till 697,5 mnkr och budget uppgår till 694,4 mnkr. Kostnaden 
för linjelagd busstrafik uppgår till 457,8  mnkr och är i paritet med budgeterade kostnader.

För den särskilda persontrafiken som består av sjukresor och färdtjänstresor uppgår kostnaderna till 
114,7 mnkr. I jämförelse med budget om 107,5 mnkr är kostnaderna 7,3 mnkr högre än budget. Det 
beror på högre kostnader för sjukresor samt högre index än vad som budgeterats.

Kostnaden för tågtrafik är 1,0 mnkr lägre än budget och det beror på att kostnaden för biljettgiltighet 
är lägre än vad som budgeterats. Kostnaderna för stationsavgifterna är 0,6 mnkr lägre än budget, vilket 
är en följd av att kostnaden för första kvartalet 2019 inte periodiserades på rätt period utan ingår i 
utfallet 2018.

I bankkostnader ingår provision till de försäljningsställen som säljer Din Turs produkter, den uppgår 
förnärvarande till nio procent av försäljningssumman.  Övriga delar som också ingår i bankkostnader 
är bland annat avgifter för bank- och plusgiro, avgifter för värdehantering, servicebox samt olika 
transaktionsavgifter för betalning, till exempel biljettköp via app, swish eller med kreditkort via 
hemsidan. Bankkostnaderna är i paritet med budget och dessa kostnader fördelas på alla medlemmar 
utifrån andel av totala biljettintäkter.
Biljettsamverkan X-trafik är kostnader för att Din Turs resenärer får möjlighet att resa med Xtrafiks 
tåg och bussar. Ett nytt samverkansavtal med Xtrafik tecknades i december 2018 och sträcker sig till 
och med 2020. Biljettsamverkan och ökade pendlingsmöjligheter ger goda förutsättningar för fortsatt 
god utveckling av arbetsmarknadsregionen runt Sundsvall. Kostnaden för perioden är 1,5 mnkr och är 
i nivå med budgeterade kostnader.

Kostnaden för kompletteringstrafiken uppgår till 1,9 mnkr och är 0,7 mnkr lägre än budget. Den 
främsta orsaken till avvikelsen är att kostnader har budgeterats för Sundsvalls kommun men eftersom 
de har upphandlat denna trafik uppstår inga kostnader för kommunalförbundet. Kompletteringstrafik 
är trafik som körs där det inte finns möjlighet att bedriva kollektivtrafik med buss beroende på 
resandeunderlag och vägar. Den kan vara anropsstyrd eller linjelagd. I länet är den till största del 
anropsstyrd och beställs genom Din Tur kundcenter. Vad gäller den linjelagda kompletteringstrafiken 
har vi förnärvarande fyra linjelagd kompletteringstrafik med mindre fordon. 

I jämförelse föregående år har kostnaderna ökat med 26,7 mnkr. Den största förändringen mellan åren 
är ökade kostnader för den linjelagda busstrafiken där avtalsenlig indexreglering är den främsta 
orsaken till ökningen. Kostnadsökningen för tågtrafiken med 7,3 mnkr beror till största del på ökade 
driftkostnader till Norrtåg AB.

Verksamhetens kostnader (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%)

Utfall  
2018

Förändring
2019-2018

Förändring
2019-2018

(%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning -457,8 -457,3 -0,5 0% -443,3 -14,4 3%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament -114,7 -107,5 -7,3 7% -110,4 -4,3 4%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet -55,9 -56,9 1,0 -2% -48,5 -7,3 15%
Administrativa kostnader -59,1 -61,6 2,6 -4% -58,1 -1,0 2%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision -4,4 -4,4 0,1 -1% -4,6 0,2 -5%
Stationsavgifter -1,4 -2,0 0,6 -29% -2,4 1,0 -42%
Biljettsamverkan Xtrafik -1,5 -1,5 0,0 0% -1,0 -0,5 50%
Kompletteringstrafik -1,9 -2,6 0,7 -26% -2,0 0,0 -1%
Realtid, drift och underhåll -0,9 -0,5 -0,3 61% -0,4 -0,5 110%
Summa verksamhetens kostnader -697,5 -694,4 -3,2 0% -670,8 -26,7 4%

Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 457,8 mnkr i jämförelse med budget om 457,3
mnkr med en högre kostnad  med 0,5 mnkr. Trafikkostnaderna är 4,3 mnkr lägre än budgeterat. Det 
beror främst på en utökad trafikbudget inför 2019 som inte har verkställts samt att centrumlinjen i 
Härnösand är avvecklad från och med juni 2019, men budgeterad för helår.
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Fem trafikområden har ett så kallat incitamentsavtal med en fast och en rörlig del där den rörliga delen 
påverkas av antal resande. Resandeutvecklingen i förhållande till basåret 2015 är 32,41 procent för  
2019, vilket genererar en kostnad 16,2 mnkr vilket är 5,6 mnkr högre i jämförelse med budget 10,6 
mnkr.

Utfallet 2018 uppgick till 13,3 mnkr vilket visar att budget 2019, baserad på utfallet 2017 var för låg, 
då prognos för de subventionerade produkter som infördes i kommunerna Timrå, Härnösand och 
Sundsvall under andra halvåret 2018 inte ingick. Även den utökade trafiken i Örnsköldsviks kommun 
för 2019, påverkar utfallet av resandeutvecklingen.

Diagram: Resandeutvecklingen de fem trafikområden med resandeincitamentsavtal 2016 - 2019 med basår 2015.

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd 
trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras 
tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både 
i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad 
förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för 
förstärkningstrafiken är 2,4 mnkr lägre än budgeterad. Det beror främst på ett mindre behov av 
förstärkningstrafik i Sundsvalls tätort än befarat efter införandet av barnkort. För övriga trafikområden 
ligger utfallet i samma nivå som budget.

I jämförelse föregående år har kostnaderna ökat med 14,4 mnkr. Den minskning av trafikkostnader 
med 1,2 mnkr i lägre utfall, hänför sig främst till trafikförändringen med indragen helgtrafik på linje 
50 och tillhörande matartrafik på linje 202 samt att centrumlinjen i Härnösand upphörde från och med 
juni 2019.

Den största avvikelsen med 13,3 mnkr hänför sig kostnader för indexutvecklingen. 
Resandeutvecklingen ger en ökad kostnad med 2,4 mnkr för de trafikområdena med 
resandeincitamentsavtal jämfört med utfallet 2018.

Trafikkostnader (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%)

Utfall   
2018

Förändring
2019-2018

Förändring
2019-2018

(%)
Trafikkostnad -377,3 -381,6 4,3 -1% -378,5 1,2 0%
Index -59,1 -57,5 -1,6 3% -45,8 -13,3 29%
Resandeincitament -16,2 -10,6 -5,6 53% -13,8 -2,4 18%
Miljöincitament -1,2 -1,2 0,0 -4% -1,2 0,0 -4%
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Förstärkningstrafik -4,0 -6,4 2,4 -37% -4 0,0 1%
Summa -457,8 -457,3 -0,5 0% -443,3 -14,4 3%

Index 

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras 
årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), 
KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för 
hydrerad vegetabilisk olja) samt alternativt PPI (oljeprisindex).  

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2019 
är indexuppräkningen femton procent i snitt. 

För samtliga trafikavtal blev utfallet 59,1 mnkr av trafikkostnad 394,4 Det sammanlagda snittindexet 
för 2019 är 15,0 procent i utfall jämfört med budget. Utfallet 59,1 mnkr är 1,6 mnkr högre än budget 
57,5 mnkr.

Trafikavtal med trafikstart juni 2014 har 15% i budget. För den indexkorg som till största del regleras 
utifrån tätortstrafiken uppgår snittindex tom december 2019 från trafikstart juni 2014 till 14,3 procent. 
Motsvarande indexkorg som till största del återfinns inom landsbygdstrafiken uppgår index till 15,9
procent.

För trafikavtal linje 40 som trafikerar Örnsköldsvik-Sollefteå-Östersund med trafikstart augusti 2012, 
var utfallet 16,4% och budget 18%. Linje 50 som trafikerar Örnsköldsvik-Härnösand med trafikstart 
december 2016, var utfallet 14,9% och budget nio procent. 

Kostnaden för index är 59,1 mnkr vilken kan jämföras med föregående år då kostnaden uppgick till 
45,8 mnkr. Det är en ökning med 13,4 mnkr.

Motsvarande period föregående år var utfallet av snittindex på 11,7 procent. För tätortstrafiken var 
utfallet 10,5% och för landsbygd 13,3 procent. Linje 40 14,0% och för linje 50 11,0%.

Preliminärt index i december 2019 är för indexkorg tätortstrafik 15,4%, för landsbygd 17,4%, linje 40 
18,2% samt för linje 50 16,5%.

Diagram: Indexutveckling per månad 2015 -2019 tom december 2019

Region Västernorrland

Den totala trafikkostnaden för Region Västernorrland uppgår till 81,7 mnkr för perioden. Det är i
samma nivå som budget. Störst avvikelse återfinns under grundavtalade trafikkostnader där avvikelsen 
är 1,5 mnkr i lägre kostnad än budget. Det beror bland annat på att regionen har en lägre andel av 
produktionskilometer inom trafikområde 045 Sollefteå landsbygd och inom trafikområde O17/21 
Njurunda - Timrå än vad som är budgeterat. Inom trafikområde O20 Ådalen och S6 linje 50 har 
effekten av trafikåtgärder med neddragning av trafik bidragit till ett lägre utfall.
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Kostnaden för resandeincitament finns inom trafikområdet O17/21 Njurunda - Timrå och inom linje 
201 mellan Sundsvall och Härnösand. Resandet i dessa områden har under de senaste åren varit högre 
än basåret 2015. Utfallet inom område O17/21 Njurunda - Timrå är 0,3 mnkr högre och för linje 201 
0,3 mnkr då ingen budget var lagd 2019. Tidigare har det inte budgeterats för några kostnader för 
resandeincitament på linje 201 eftersom resandeutvecklingen var negativ tidigare år. 

Förstärkningskostnader för 2019 uppgår till 0,8 mnkr för perioden. Det är 0,2 mnkr högre än budget 
och avser utökat behov i trafikområdet O17/21 Njurunda - Timrå och inom linje 201 mellan Sundsvall 
och Härnösand än budgeterat.
Jämfört med föregående år är de totala trafikkostnaderna 0,8 mnkr lägre 2019. Effekten för 
trafikförändringarna uppgår till 2,1 mnkr vid en jämförelse mellan åren, främst till följd av en 
besparing 1,1 mnkr på indragen helgtrafik för linje 50 med påverkan på trafikområde O20 Ådalen och 
en förändrad andel av produktionskilometer inom O45 Sollefteå landsbygd och O23 Ånge. En 
trafikförändring på linje 40 gav 0,2 mnkr och på linje 201 gav 0,2 mnkr i lägre kostnader.

Index har ett högre utfall med 2,7 mnkr.
 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%) Utfall  2018 Förändring

2019-2018
Förändring
2019-2018

(%)
Trafikkostnad -68,8 -70,0 -1,2 -2% -70,6 -1,8 -3%
Index -11,0 -10,4 0,5 5% -8,9 2,1 23%
Resandeincitament -1,1 -0,4 0,7 63% -1,1 0,0 -2%
Miljöincitament -0,4 -0,4 0,0 -11% -0,4 0,0 -11%
Förstärkningstrafik -0,8 -0,6 0,2 29% -1,1 -0,3 -28%
Summa -82,0 -81,7 0,3 0% -82,1 -0,1 0%

Kramfors kommun

I samband med avstämning av produktionskilometer 2019, har andelen för trafikområde O20 Ådalen 
ökat för Kramfors, varför en högre kostnad belastar utfallet för 2019. 

Inom trafikområde O2 Höga Kusten har det inte varit något behov av förstärkningstrafik och inget 
utfall redovisas. 

Jämfört med utfall föregående år är det högre utfallet för 2019 hänförbart till den utökade andelen av 
produktionskilometerna för trafikområde O20 Ådalen. 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%) Utfall  2018 Förändring

2019-2018
Förändring
2019-2018

(%)
Trafikkostnad -16,9 -16,7 0,2 1% 16,7 0,2 1%
Index -2,7 -2,5 0,2 6% -2,0 0,7 35%
Resandeincitament 0 0,0 0,0 0% 0,0 0 0%
Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 -1% -0,1 0 0%
Förstärkningstrafik 0 -0,1 -0,1 -496% -0,1 0 -69%
Summa -19,7 -19,5 0,2 1% 19,0 0,8 4%

Sollefteå kommun

Andelen trafikkilometer har omfördelats mellan O3 Sollefteå tätort samt O45 Sollefteå landsort under 
2019 vilket medför att utfallet är 0,3 mnkr lägre än budget för perioden som baserades på andelen 
trafikkilometer 2018. I övrigt är utfallet i paritet med budget. 

Vid en jämförelse med föregående år, har andelen trafikkilometer minskat för både O3 Sollefteå tätort 
samt O45 Sollefteå landsort 2019 vilket medför att utfallet är 0,1 mnkr lägre än 2018. Även 
förstärkningskostnaderna är 0,2 mnkr lägre än föregående år. För index är utfallet 0,6 mnkr högre än 
2018.
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Trafikkostnader, (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikels
e (%) Utfall  2018

Förändri
ng 2019-

2018

Förändring  
2019-2018

(%)
Trafikkostnad -14,8 -15,2 -0,3 -2% -14,9 -0,1 -1%
Index -2,4 -2,3 0,1 5% -1,8 0,6 34%
Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0 0%
Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 1% -0,1 0 -2%
Förstärkningstrafik -0,1 -0,2 -0,1 -80% -0,3 -0,2 -67%
Summa -17,4 -17,7 -0,3 -2% -17,2 0,3 2%

Örnsköldsviks kommun

För Örnsköldsviks kommun är utfallet av de totala trafikkostnaderna 1,1 mnkr högre än budget.

För det resandeincitamentavtal inom trafikområde O6 Örnsköldsviks tätort, har resandet fortsatt vara 
högre än basåret 2015, vilket ger 1,1 mnkr i högre kostnader. Effekten är till följd av det införda 
ungdomskortet från och med andra halvåret 2016.

Förstärkningskostnader är 0,7 mnkr lägre än budget 2019 till följd av den linjeomläggning som 
genomförts inom Örnsköldsviks tätort.

Jämfört med 2018 är utfallet av trafikkostnader 0,7 mnkr högre och förstärkningskostnaden 0,4 mnkr 
lägre 2019 till följd av den beslutade linjeomläggningen och utökning av trafik inom trafikområde O6 
Örnsköldsviks tätort. För linje 401 innebär förtätade turer ett minskat behov av förstärkningstrafik.

För index är utfallet 3,6 mnkr högre än 2018. 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%) Utfall  2018 Förändring

2019-2018
Förändring
2019-2018

(%)
Trafikkostnad -67,9 -68,1 -0,2 0% -67,2 0,7 1%
Index -11,2 -10,3 1,0 9% -7,6 3,6 48%
Resandeincitament -5,9 -4,8 1,1 18% -5,8 0,1 1%
Miljöincitament -0,3 -0,3 0,0 -1% -0,3 0,0 0%
Förstärkningstrafik -0,5 -1,2 -0,7 -137% -0,9 -0,4 -41%
Summa -85,8 -84,7 1,1 1% -81,9 4,0 5%

Härnösands kommun

Härnösands kommun införde under 2018 subventionerade produkter för alla ålderskategorier. Detta 
medförde att det budgeterades för högre avtalskostnader, ett extra fordon samt högre trafikkostnader. 
I trafikområde O22 Härnösands landsbygd utökades budgeten med 1,3 mnkr och inom trafikområde 
O10 Härnösands tätort utökades budgeten med 0,8 mnkr inför 2019. Behovet av dessa budgeterade 
kostnader har uteblivit varför utfallet är 2,0 mnkr lägre än budget 2019. Från och med juni i år är
centrumlinjen avvecklad. I övrigt är utfallet i paritet med budget.
Vid en jämförelse med utfall 2018 är kostnaderna 0,9 mnkr högre, vilket härrör från index.
 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%) Utfall  2018 Förändring

2019-2018
Förändring
2019-2018

(%)
Trafikkostnad -25,0 -27,2 -2,2 -9% -25,0 0,0 0%
Index -3,9 -3,8 0,2 4% -3,0 0,9 31%
Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%

Miljöincitament -0,2 -0,2 0,0 3% -0,2 0,0 -3%
Förstärkningstrafik 0,0 0,0 0,0 -17% 0,0 0,0 -69%
Summa -29,1 -31,1 -2,0 -7% -28,2 0,9 3%

Timrå kommun

Utfallet för perioden är 0,9 mnkr högre än budget 2019. Trafikkostnaden är 0,1 mnkr högre än budget,
till följd av en förändrad andel av trafik inom trafikområde O17/21 Timrå/Njurunda.
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Kostnader för resandeincitament berör trafikområdet O17/21 Timrå/Njurunda. Resandet i området är 
fortsatt högre än basåret 2015, med 0,6 mnkr i högre kostnad än budget. Införandet av barnkortet 2018, 
har bidragit till kostnadsökningen 2019.
Inom trafikområde O17/21 Njurunda – Timrå är förstärkningstrafiken 0,3 mnkr högre än budget, till 
följd av avstängningen av bron i Bergeforsen
Jämfört med föregående år är det totala utfallet 2019 1,8 mnkr högre än 2018 och härrör från dels med 
0,3 mnkr i högre trafikkostnad till följd av avstängningen av bron i Bergeforsen. Index är 0,9 mnkr 
högre och för Resandeincitament 0,5 mnkr högre. Effekten av det borttagna barnkortet från och med 
hösten 2019 kommer ge full effekt först under 2020.
 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%)

Utfall  
2018

Förändring
2019-2018

Förändring
2019-2018

(%)
Trafikkostnad -17,5 -17,4 0,1 0% -17,2 0,3 2%
Index -2,7 -2,7 0,0 2% -1,8 0,9 52%
Resandeincitament -1,1 -0,6 0,6 50% -0,6 0,5 86%
Miljöincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0 0%%
Förstärkningstrafik -0,8 -0,6 0,3 32% -0,7 0,1 18%
Summa -22,1 -21,2 0,9 4% -20,3 1,8 9%

Sundsvalls kommun

De totala kostnaderna för Sundsvalls kommun är 0,3 mnkr högre än budget. Själva trafikkostnaden 
uppgår till 158,5 mnkr vilket är 0,6 mnkr lägre än budget. För trafikområde O16 är utfallet 0,6 mnkr 
lägre än budget, till följd av att utökad trafik ej verkställts. 
Resandeincitament berör trafikområdena Timrå-Njurunda, Sundsvall-Matfors samt Sundsvall tätort. 
Resandet i dessa områden är fortsatt högre än basåret 2015, med utfall 8,2 mnkr som är 3,3 mnkr högre 
än budget, till stor del beror på införandet av subventionerade produkter. Budgeterade kostnader för 
2019 är för låga sett till årets första prognos och utfallet 2018 där det endast är halvårseffekt av det 
subventionerade barnkortet. 
Förstärkningskostnaderna är 2,0 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på att det inom trafikområde 
Sundsvalls tätort budgeterades för högre förstärkningskostnader inför 2019 i och med införandet av 
det subventionerade barnkortet.  Behovet av förstärkningstrafik har uteblivit. 
Jämfört med föregående år är de totala kostnaderna 12,8 mnkr högre och fördelar sig på trafikkostnad 
0,9 mnkr högre till följd av utökad trafik i tätorten. Index är 7,4 mnkr högre än 2018 samt för 
Resandeincitament med 3,9 mnkr i högre kostnad som är en effekt på helår efter införandet av 
subventionerade produkter.
 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%)

Utfall  
2018

Förändring
2019-2018

Förändring
2019-2018

(%)
Trafikkostnad -158,8 -159,4 -0,6 0% -157,9 0,9 1%
Index -23,9 -24,4 -0,5 -2% -16,5 7,4 45%
Resandeincitament -8,2 -4,8 3,3 41% -4,3 3,9 90%
Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 -3% -0,1 0,0 -8%
Förstärkningstrafik -1,7 -3,7 -2,0 -113% -1,1 0,7 65%
Summa -192,7 -192,4 0,3 0% -179,9 12,8 7%

Ånge kommun

Tillkommande trafik i trafikområde O23 Ånge inför höstterminen 2019, medför ett utfall om 7,6 mnkr 
vilket är 0,3 mnkr högre än budget. Utfall för index är 0,1 mnkr högre än budget. I övrigt följer utfallet 
budget för 2019.

Jämfört med utfall föregående år, är utfallet 0,3 mnkr högre 2019, främst till följd av tillkommande 
trafik samt ändrad fördelning av trafikproduktion i trafikområde O23 Ånge.
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Trafikkostnader, (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Avvikelse 
(%) Utfall  2018 Förändring

2019-2018
Förändring
2019-2018

(%)
Trafikkostnad -7,6 -7,3 0,3 3% -7,3 0,3 4%
Index -1,2 -1,1 0,1 9% -0,9 0,3 35%
Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%
Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 3% -0,1 0,0 4%
Förstärkningstrafik 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%
Summa -8,9 -8,5 0,4 4% -8,2 0,6 7%

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 114,4 mnkr och budgeten uppgår till 107,1 
mnkr. Budgetavvikelsen är 4,7 mnkr, motsvarande en ökning på 6 procent. Största avvikelsen finns 
under Region Västernorrlands sjukresor där kostnaden är 4,7 mnkr högre än budget. 

Antalet sjukresor har minskat med 338 till 187 322 sjukresor totalt under året. En större minskning 
skedde under sista tertialet då sjukresorna minskade med 2 396 jämfört med samma period 
föregående år, vilket motsvarar ca 4 procent. Den nya sjukreseenheten för central 
bedömningsfunktion startade den 2 september vilket kan vara en bidragande anledning till ett 
minskat antal resande. 

Kostnaden för sjukresor uppgår till 76,4 mnkr, vilken kan jämföras med föregående år då kostnaden 
uppgick till 71,6 mnkr. Det resulterar i en kostnadsökning för regionen på 4,9 mnkr. Den avtalsenliga 
indexjusteringen för den särskilda persontrafiken är budgeterad med en ökning om 2 procent, utfallet 
resulterade i en höjning på 4 procent vilket ger högre kostnader än budgeterat. Det nya trafikavtalet 
för sjukresor i Sollefteå har gett dyrare sjukresor, dels genom ett högre pris samt att resorna inte kan 
samordnas med färdtjänstresorna. 

Kramfors kommun har en budgetavvikelse på 11 procent högre kostnader, vilket motsvarar 1,1 mnkr 
och jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 1,4 mnkr. Antalet resor har ökat med 1180 
till 39 020, den största ökningen består av skolresor med 825, även kostnaderna för 
riksfärdtjänstresor har ökat med ca 0,1 mnkr jämfört med föregående år. 

Kostnaden för Örnsköldsviks kommun är 1,0 mnkr högre än budgeterat och kostnaden är 1,1 mnkr 
högre än jämfört med föregående år. Kostnadsökningen består till största delen av färdtjänstresor där 
antalet resor har ökat med 2 418 jämfört med föregående år, vilket motsvarar en resandeökning med 
6 procent.

Kostnadsökningen och budgetavvikelsen för Härnösands kommun är 0,4 mnkr högre än tidigare år. 
Resandet har ökat med närmare 9 procent till 33 205, största delen av ökningen består av 
färdtjänstresor som har ökat med 1 587.

Timrå kommun ligger i paritet med budget och kostnaderna har stigit med 0,1 mnkr vilket delvis kan 
härledas till den årliga indexjusteringen i och med att antalet resor ligger i nivå med föregående år. 
Antalet färdtjänsttillstånd har under året minskat från 788 till 702.    

För Ånge kommun är budgetavvikelsen 0,2 mnkr lägre kostnader. Jämfört med föregående år har 
kostnaderna ökat med 0,4 mnkr vilket motsvarar 13 procent. Antalet resor har ökat med 775 resor, 
vilket motsvarar ca 8 procent. Antalet färdtjänsttillstånd har under året minskat med 25.

Medlemmar, mnkr Utfall Budget Budget-
avvikelse

Budget-
avvikelse 

(%)
Utfall 
2018

Avvikelse  
2019-
2018

Avvikelse  
2019-2018

(%)

Region Västernorrland -76,4 -71,4 -4,7 6% -71,6 -4,9 7%
Ånge kommun -3,3 -3,6 0,2 -6% -3,0 -0,4 13%
Sundsvalls kommun 0,0 -0,1 0,0 -20% -0,1 0,0 -16%
Timrå kommun -4,5 -4,5 0,0 1% -4,4 -0,1 3%
Härnösands kommun -5,5 -5,2 -0,4 7% -5,1 -0,4 9%
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Kramfors kommun -11,7 -10,5 -1,1 11% -10,3 -1,4 13%
Sollefteå kommun 0,0 0,0 0,0 - -3,4 3,3 -100%
Örnsköldsviks kommun -12,8 -11,9 -1,0 8% -11,7 -1,1 10%
Summa -114,4 -107,1 -6,9 6% -109,4 -5,0 5%

Administration

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 51,2 mnkr vilket är 2,7 mnkr lägre än budget om 53,8. 
Jämfört med föregående års utfall med 50,0 mnkr, är kostnaden 1,2 mnkr högre.

För Personal uppgår nettokostnaden till 29,9 mnkr mot budget 29,1 mnkr. Avvikelsen 0,8 mnkr beror 
främst på vakanta tjänster och sjukskrivning vid Din Tur kundcenter. 

Verksamhet för central bedömningsfunktion har startat upp under andra tertialen och 
initialkostnaderna uppgår till 1,6 mnkr i jämförelse med budget 2,4 mnkr. Budgetavvikelsen beror på 
att kostnaderna budgeterades för hela året.

Externa kostnader med 5,1 mnkr är i paritet med budget 5,1 mnkr. I externa kostnader ingår bland 
annat lokalhyra, försäkringskostnader, kostnader för bevakning och larm, föreningsavgifter till 
Svensk Kollektivtrafik samt konsultkostnader. Verksamhetens intäkter kommer enbart från
färdtjänstkort, då beställningarna görs utifrån kommunernas behov över året kan det uppstå en 
differens mellan budget och utfall. Minskat konferensdeltagande påverkar resultatet positivt.
Övergång till e-faktura har minskat portokostnaderna vilken bedöms minska ytterligare kommande 
år. Konstaterad kundförlust belastar utfallet med 0,5 mnkr. 

Jämfört med utfallet föregående år är nettokostnaden 0,1 mnkr högre. Utfallet för verksamhetens 
intäkter mellan 2018 och 2019 har minskat beroende på att kommunerna beställningar av 
färdtjänstkort har minskat. Utfallet för verksamhetens kostnader är en ökning med 26% från 2018 till 
2019. Ökningen kan direkt härledas till konsultarvode för upphandlingen av SÄKO-trafiken. 
Översyn av kontotillhörighet har utvecklat uppföljningssäkerheten och påverkar jämförelsen mellan 
åren. Årsjämförelsen visar på en god planering och budgetefterlevnad. Ökad kunskap hos 
budgetansvariga och kontoansvariga bidrar till god budgetuppföljning och har möjliggjort 
korrigering under året. 

Kostnaderna för biljettkontroll uppgick till 0,5 mnkr vilket är i paritet med budget. Under året 
tillkom kostnader för utbildning av de kontrollanter Nobina ställt till förfogande. Intäkterna har varit 
högre än budgeterat. 

Kostnaderna för Ekonomienheten uppgår till 0,5 mnkr att jämföra med budget om 1,7 mnkr. 
Budgetavvikelsen beror främst på att det budgeterats för införandet av ett nytt 
intäktsfördelningssystem men detta har ännu inte realiserats. Elektronisk fakturahantering har införts 
för leverantörsfakturor och för kundfakturor.

Projektet hållbara resor har under 2019 slutredovisats med 0,1 mnkr.

Kostnaderna för projektet Koll 2020 uppgår till 0,4 mnkr att jämföra med budget om 0,9 mnkr. 
Avvikelsen beror dels på att Myndighetens medfinansiering i projektet minskade från 25 procent till 
20 procent, vilket påverkar intäkterna positivt. Detta beslutades efter att budget 2019 fastställts. Vid 
en jämförelse med föregående år har kostnaderna i projektet ökat med 0,1 mnkr, motsvarande 24 
procent.

Förbundsdirektionens kostnader uppgår till 0,6 mnkr jämfört med budget 0,3 mnkr vilket är en 
budgetavvikelse med 0,3 mnkr. Under perioden genomfördes ett internat med den nya 
förbundsdirektionen vilket ej var budgeterat, samt att fler möten har genomförts. Budgeten är minskad 
jämfört med föregående år eftersom antalet ledamöter i förbundsdirektionen minskades inför 2019. 

För Marknad uppgår nettoavvikelsen till 0,4 mnkr i lägre kostnader. Planerade aktiviteter under tredje 
tertialet har utgått. En del kostnader har tagits av projektet Koll2020. I jämförelse med 2018 är utfallet 
i samma nivå.
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Kostnader för Biljettmaskiner uppgår till 5,7 mnkr jämfört med budget 5,3 mnkr, vilket är en 
budgetavvikelse med 0,2 mnkr i högre nettokostnader. Det har skett en omfördelning av kostnader från 
enheten IT och telefoni till Biljettmaskiner, detta för att få en samlad bild av driftskostnaderna som 
härrör till biljettmaskiner. Abonnemangskostnader, drift- samt kostnader för serviceavtal, har en högre 
kostnadsutveckling än budgeterat till följd av en åldrad biljettmaskinpark. Ett utökat underhållsavtal 
med FARA för ökad funktionalitet enligt kravställan har medfört högre kostnader jämfört med tidigare 
år och budget. En anpassning har inletts för att möta tillkommande EU-krav. Kostnader för GPRS 
gällande realtid har överflyttats till kostnadsbärare Realtid. Jämfört med föregående år är 
nettokostnaden 0,3 mnkr lägre än utfallet 2018.

IT och telefoni redovisar 7,2 mnkr i kostnader mot budget 8,5 mnkr, vilket är 1,3 mnkr i lägre 
kostnader. Det beror på att det budgeterats dels för systemutveckling av trafiksamordningssystemet 
SAM 3001 vilket inte kommer att genomföras och dels för systemutveckling av telefoni där 
kostnaderna är lägre än vad som beräknats. Behov av konsultstöd i samband med tidtabellskifte för 
2019 har uteblivit till följd av att den handlingsplan som upprättades inför 2019 har bearbetats och 
bland annat har arbetet med att säkerställa intern drift slagit väl ut.

Jämfört med föregående år är nettokostnaden 1,4 mnkr lägre än utfallet 2018. Främst till följd av 
minskat behov av konsultstöd då översyn av rutiner och dokumentation följts upp under året.

Verksamhet, mnkr

Utfall Budget 

Budget-
avvikelse

Budget-
avvikelse 

%

Netto-
kostnad 

2018Intäkt Kostnad
Netto-

kostnad Intäkt Kostnad
Netto-

kostnad

Personalkostnader 2,9 -32,8 -29,9 2,9 -32,0 -29,1 0,8 -3% -28,6
Central 
bedömningsfunktion 0,0 -1,6 -1,6 0,0 -2,4 -2,4 -0,8 47% 0

Externa kostnader 0,1 -4,9 -4,8 0,1 -4,9 -4,8 0,0 0% -4,7
Biljettkontroll 0,2 -0,7 -0,5 0,1 -0,6 -0,5 0,0 -1% -0,6
Ekonomienhet 0,0 -0,5 -0,5 0 -2,2 -2,2 -1,7 356% 0,0
Hållbara resor 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -100% -0,3
Koll 2020 3,7 -3,4 0,3 2,5 -1,9 0,6 0,3 102% 0,1
Förbundsdirektion 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -0,4 -0,4 0,6 -58% -0,8
Utvecklingsenhet 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 4355% -0,1
Hållplatsarbete 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0% -0,1
Marknad 0,6 -1,0 -0,4 0,8 -1,6 -0,8 -0,4 116% -0,4
Biljettmaskiner 0,3 -6,0 -5,6 0,2 -5,6 -5,4 0,2 -4% -5,9
IT och telefon 0,0 -7,2 -7,2 0,0 -8,5 -8,5 -1,3 19% -8,5
Summa 7,8 -59,1 -51,2 6,6 -60,5 -53,8 -2,7 7% -50,0

Avskrivningar

De totala avskrivningskostnaderna för optiska läsare i projektet Koll 2020 budgeterades till 1,5 mnkr. 
Kostnaderna uppgick till 0,7 mnkr för 2019, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,8 mnkr. I budget 
är inte avskrivningskostnaderna periodiserade på tre år, vilket förklarar avvikelsen. 

De nio bussar som skrivits av under fem år är färdigavskrivna under juni 2019. Avskrivningskostnader 
är budgeterade för hela året 2019 därav budgetavvikelsen på 1,6 mnkr.

Avskrivning, mnkr
Utfall 
2019

Budget 
2019

Budget-
avvikelse

Budget-
avvikelse 

%

Netto 
kostnad 

2018

Immateriella tillgångar -0,2 -0,0 -0,1 50% -0,2
Optiska läsare -0,7 -1,5 0,8 -114% -0,6
Inventarier -0,2 -0,2 0,0 0% -0,1
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Biljettmaskin -0,2 0,0 -0,2 100% -0,1
Fordon -1,3 -2,9 1,6 -123% -2,9
Summa -2,6 -4,7 2,1 -14% -3,9

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Den medlemmen med störst budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnad är Sundsvalls kommun 
med en avvikelse om 4,6 mnkr. Det beror främst på lägre biljettintäkter från tätortstrafiken än vad som 
har budgeterats. För Region Västernorrland uppgår budgetavvikelsen till 3,3 mnkr högre 
nettokostnader än budgeterat. Det beror bland annat på lägre biljettintäkter från resenärer, lägre 
skolkortsintäkter samt högre kostnader för sjukresor. 

Verksamhetens 
nettokostnad (mnkr) Utfall Budget Budget-

avvikelse
Avvikelse 

(%) Utfall 2018 Förändring
2019-2018

Förändring 
2019-2018

(%)

Region Västernorrland -233,1 -229,8 3,3 1% -220,0 13,1 6%
Ånge kommun -11,3 -10,9 0,4 4% -10,6 0,7 7%
Sundsvalls kommun -136,5 -131,9 4,6 3% -123,6 12,8 10%
Timrå kommun -21,8 -23,7 -1,9 -8% -19,8 2,0 10%
Härnösands kommun -34,3 -36,5 -2,1 - -30,8 3,5 12%
Kramfors kommun -28,7 -26,2 2,4 9% -26,6 2,1 8%
Sollefteå kommun -13,4 -14,0 -0,6 -5% -16,6 -3,2 -19%
Örnsköldsviks kommun -85,7 -84,2 1,5 2% -81,6 4,1 5%
Summa -564,7 -557,2 7,5 1% -529,7 35,1 7%

Medlemsbidrag fördelad per medlem

Medlemsbidraget uppgår till 383,6 mnkr för perioden, vilket kan jämföras med budget på 393,3 mnkr. 
De medlemmarna med störst avvikelse är Härnösands kommun, Timrå kommun och Sundsvalls 
kommun. Dessa kommuner införde subventionerade produkter under föregående år och det påverkar 
utfallet för medlemsbidraget.

Medlemsbidrag (mnkr) Utfall Budget Budget-
avvikelse

Budget-
avvikelse 

(%)
Utfall 2018 Avvikelse  

2019-2018
Avvikelse  
2019-2018

(%)

Region Västernorrland 225,2 227,2 -2,0 -1% 214,0 11,1 5%

Ånge kommun 11,3 10,9 0,4 4% 10,6 0,7 7%

Sundsvalls kommun 55,0 71,2 -16,2 -23% 56,7 -1,7 -3%

Timrå kommun 18,8 4,6 14,2 313% 17,3 1,5 8%

Härnösands kommun -6,1 0,0 -6,1 - 8,4 -14,5 -173%

Kramfors kommun 28,7 26,2 2,4 9% 26,6 2,1 8%

Sollefteå kommun 13,4 14,0 -0,6 -5% 16,6 -3,2 -19%

Örnsköldsviks kommun 37,3 39,2 -1,9 -5% 35,8 1,6 4%

Summa 383,6 393,3 -9,7 -2% 386,1 -2,4 -1%

Prognosavvikelse
Ett sätt att analysera risk och kontroll är att mäta prognossäkerheten. Tillförlitliga prognoser skapar 
förutsättningar för kommunalförbundet att fatta rätt beslut och genomföra nödvändiga korrigeringar. 
Prognossäkerheten är även en viktig del inför arbetet med budget kommande år. Vid 
tertialuppföljning per april görs årets första helårsprognos och vid tertialuppföljning per augusti görs 
kommunalförbundets andra helårsprognos.  



Sid 47 av 65

Verksamhetens nettokostnader prognostiserades med 575,6 mnkr i april och prognosen minskade 
till573,3 mnkr i augusti. Prognosavvikelsen motsvarar två procent för april och den förbättrades 
något för augusti där avvikelsen motsvarar en procent.

Belopp, mnkr Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Verksamhetens intäkter 135,3 135,1 0,2 0% 127,6 7,7 6%
Verksamhetens kostnader -697,5 -705,9 8,4 -1% -701,1 3,6 -1%
Avskrivningar -2,6 -2,5 -0,1 5% -2,1 -0,5 20%
Verksamhetens nettokostnad -564,8 -573,3 8,5 -1% -575,6 10,8 -2%
Kommunala biljettsubventioner 181,1 165,2 15,9 9% 161,6 19,5 11%
Medlemsbidrag 383,6 408,1 -24,5 -6% 414,0 -30,4 -8%
Verksamhetens resultat -0,1 0 -0,1 100% 0 -0,1 100%
Finansiella intäkter 0,1 0 0,1 100% 0 0,1 100%
Finansiella kostnader 0 0 0 - 0 0 -
Resultat efter finansiella poster 0 0 0 - 0 0 -
Extraordinära poster 0 0 0 - 0 0 -
Årets resultat 0 0 0 - 0 0 -

Verksamhetens intäkter

Utfallet för verksamhetens intäkter uppgår till 135,3 mnkr. Intäkterna prognostiserades till 127,5 mnkr 
i årets första helårsprognos, vilket är 5,6 mnkr lägre än utfallet. I årets andra helårsprognos bedömdes 
intäkterna till 135,1 mnkr. Den största skillnaden mellan de båda årsprognoserna kopplas till 
biljettintäkterna. Det har varit svårigheter att prognostisera effekten som de kommunala 
biljettsubventionerna har på biljettintäkterna. De största skillnaderna mellan årsprognosen i april 
respektive augusti gällande biljettintäkter förekommer i kommuner som infört subventionerade 
produkter inför hösten 2018. Helårsprognosen i augusti 2019 ligger närmare utfallet än den i april 
eftersom det då finns fler månader att utvärdera efter införandet.

I april prognostiserades intäkterna för EU-bidrag till 1,5 mnkr. Intäkterna baseras på kostnader som 
prognostiserades till 2,1 mnkr och med en medfinansiering på 25 procent. I augusti prognostiserades 
kostnader till 2,7 mnkr och med en medfinansiering på 25 procent. Kostnaderna uppgår till 4,1 mnkr, 
vilket återsöktes med en medfinansiering om 20 procent. Trafikkostnader och aktiviteter i projektet, 
så som marknadsföring och annonsering, var inte kända vid prognostillfällena. 

De prognostiserade intäkterna för reklam på buss uppgår till 0,7 mnkr i båda helårsprognoserna, vilket 
är en avvikelse om 0,1 mnkr jämfört med utfallet på 0,6 mnkr. Anledningen är den uteblivna rörliga 
ersättningen för året, som kunde fastställas först under hösten 2019, och inte var känt vid de båda 
prognostillfällena.

Verksamhetens intäkter, mnkr Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Biljettintäkter busstrafik 93,7 94,6 -0,9 -1% 88,1 5,5 6%

Intäkter skolkort 17,7 17,7 0,0 0% 17,9 -0,2 -1%

Intäkter tågtrafik 8,2 9,0 -0,8 -9% 9,0 -0,8 -9%

Bidrag, Samverkande system 3,2 3,2 0,0 -1% 3,2 0,0 -1%

Bidrag, sommarlovskortet 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%

Resplusintäkter 3,5 3,2 0,3 9% 2,9 0,6 19%

EU-bidrag projekt Koll 2020 3,7 2,1 1,6 79% 1,5 2,2 148%

Kundservice och anropsstyrdtrafik 1,5 1,5 0,1 4% 1,4 0,1 6%

Reklam på buss 0,6 0,7 -0,1 -17% 0,7 -0,1 -17%

Bussgodsintäkter 0,5 0,5 0,0 -2% 0,6 0,0 -4%

Färdtjänsthandläggning 1,3 1,3 0,0 1% 1,3 0,0 2%

Persontransporter 0,6 0,6 0,0 1% 0,5 0,1 11%
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Avgift för kortämne 0,4 0,4 0,0 -5% 0,1 0,3 379%

Tilläggsavgift biljettkontroll 0,2 0,2 0,0 -6% 0,2 0,0 16%

Övriga intäkter 0,1 0,1 0,0 19% 0,1 0,1 141%

Summa 135,3 135,1 0,1 0% 127,5 7,7 6%

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

Det har varit svårigheter med att prognostisera effekten som de kommunala biljettsubventionerna har 
på biljettintäkterna hos medlemmarna. 

I april prognostiserades biljettintäkterna till 88,1 mnkr, vilket är 5,5 mnkr lägre än utfallet. En 
bidragande orsak till prognosavvikelsen är att Timrå kommun valde att avveckla barnkortet inför 
höstterminen, vilket inte var känt när prognosen i april gjordes. En stor anledning till 
prognosavvikelsen i april visar sig i prognosen för Sundvalls kommun där biljettintäkterna uppgick till 
45,7 mnkr, medan utfallet blev 5,5 mnkr högre, motsvarande 51,2 mnkr. I augusti skedde en 
prognosförbättring med 4,7 mnkr gällande Sundsvalls kommuns biljettintäkter, vilket minskade 
prognosavvikelsen till 0,8 mnkr mot utfallet.  

I augusti prognostiserades biljettintäkterna till 94,6 mnkr, vilket avviker med 1 procent mot utfallet på 
93,7 mnkr. För de kommuner som införde subventionerade produkter inför hösten 2018 fanns det i 
augusti 2019 ytterligare fyra månaders utfall att basera prognoserna på, jämfört med prognosen som 
gjordes i april. 

För Sollefteå kommun gjordes en prognosförbättring i augusti med 0,1 mnkr lägre biljettintäkter, vilket 
motsvarar en avvikelse på 2 procent från utfallet. Samma fenomen gäller Ånge kommun, där en
prognosförbättring i augusti på 0,1 mnkr lägre biljettintäkter skapade en avvikelse mot utfallet på 4 
procent.

Biljettintäkter per medlem 
(mnkr) Utfall

Års-
prognos 

aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Härnösand 0,9 1,0 0,0 -4% 0,9 0,1 8%
Kramfors 1,5 1,5 0,0 3% 1,5 0,0 0%
Sollefteå 2,6 2,7 0,0 -2% 2,7 -0,1 -4%
Sundsvall 51,2 50,4 0,8 2% 45,7 5,5 12%
Timrå 3,3 3,4 -0,1 -4% 2,4 0,9 39%
Ånge 0,3 0,3 0,0 -4% 0,4 0,0 -10%
Örnsköldsvik 14,6 15,4 -0,9 -6% 16,2 -1,6 -10%
Region Västernorrland 19,2 19,9 -0,7 -3% 18,4 0,8 4%
Summa intäkter 93,7 94,6 -0,9 -1% 88,1 5,5 6%

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 697,5 mnkr att jämföra med prognos i april om 701,1 mnkr samt 
prognosen i augusti om 705,9 mnkr. För årets båda prognoser är avvikelsen en procent i jämförelse 
med utfallet.

Störst prognosavvikelse återfinns i linjelagd busstrafik där en orsak är att kostnaderna för index har 
prognostiserats högre än årets utfall. 

Kostnader (mnkr) Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning -457,8 -463,7 5,9 -1% -461,4 3,6 -1%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament -114,7 -115,8 1,0 -1% -113,9 -0,8 1%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet -55,9 -56,9 1,0 -2% -56,9 1,0 -2%
Administrativa kostnader -59,1 -59,8 0,7 -1% -58,9 -0,2 0%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision -4,4 -4,4 0,1 -1% -4,6 0,2 -5%
Stationsavgifter -1,4 -1,3 -0,1 7% -1,5 0,1 -6%
Biljettsamverkan X-trafik -1,5 -1,5 0,0 0% -1,5 0,0 0%
Kompletteringstrafik -1,9 -1,8 -0,2 10% -2,0 0,0 -1%
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Realtid, drift och underhåll -0,9 -0,8 0,0 5% -0,5 -0,3 38%
Summa verksamhetens kostnader -697,5 -705,9 8,4 -1% -701,1 3,6 -1%

Linjelagd busstrafik

Den totala trafikkostnaden för linjelagd busstrafik uppgår till 457,8 mnkr och i jämförelse med 
prognosen i augusti om 462,7 mnkr är utfallet 4,9 mnkr lägre. Jämfört med årsprognosen i april är 
kostnaden 3,6 mnkr lägre.

Trafikkostnadens utfall uppgår till 377,3 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än årsprognos i augusti 378,8
mnkr, framförallt O14/15 Sundsvall tätort med 1,0 mnkr lägre utfall än prognos. Jämfört med 
årsprognos april är kostnaden 1,1 mnkr lägre, framförallt O45 Sollefteå landsbygd med 0,8 mnkr och 
O17/21 Timrå med 0,6 mnkr  lägre utfall än prognos.

Prognostiserade kostnader för resandeincitament är 0,5 mnkr lägre än årsprognos i andra tertialet, som 
skrevs ned med 1,7 mnkr från årets första prognos. Främst till följd av en viss avmattning i 
resandeutvecklingen samt effekten av att barnkortet i Timrå upphörde från augusti.

För förstärkningstrafiken är utfallet 2019 0,2 mnkr högre än årsprognos andra tertialet. Det beror 
främst på ett mindre behov av förstärkningstrafik i Sundsvalls tätort än befarat efter införandet av 
barnkortet.

Trafikkostnader (mnkr) Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Trafikkostnad -377,3 -378,8 -1,5 0% -378,4 -1,1 0%
Index -59,1 -62,2 -3,1 -5% -59,4 -0,3 -1%
Resandeincitament -16,2 -16,7 -0,5 -3% -17,9 -1,7 -10%
Miljöincitament -1,2 -1,2 0,0 -4% -1,2 0,0 -2%
Förstärkningstrafik -4,0 -3,8 0,2 6% -4,5 -0,5 -12%
Summa trafikkostnader -457,8 -462,7 -4,9 -1% -461,4 -3,6 -1%

Index

För den indexkorg som till största del regleras utifrån tätortstrafiken uppgår preliminär index vid 
december månads utgång till 15,4 procent. Prognosen i augusti var 14,9 procent och i april 13,7 
procent. Motsvarande indexkorg som till största del återfinns inom landsbygdstrafiken uppgår 
preliminär index december till 17,4 procent. Prognos augusti var 16,1 procent och april 15,7 procent. 

För linje 40 är preliminär index december 16,4 procent jämfört med utfall snittindex 16,4 med prognos 
16,6 procent i prognos augusti och 17,7 procent i prognos april. 

För linje 50 är preliminär index december 16,5 procent jämfört med utfallet snittindex 15,3 procent att 
jämföra mot prognos augusti 16,6 procent och prognos april 16,4 procent.

Kostnaden för den avtalsenliga indexregleringen utföll med 59,1 mnkr och prognostiserades i augusti 
till 62,2 mnkr i jämförelse med prognos april om 59,4 mnkr. 
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De olika indexkorgarnas utveckling påverkas framförallt av fortsatt höjda drivmedelspriser under 
2019, men en viss avmattning noteras under tredje tertialet 2019. Kostnadsutvecklingen för drivmedel 
från trafikstart juni 2014 fram till idag har drivit upp index för trafikavtalen. Arbetskostnadsindex 
(AKI) driver också kostnadsutvecklingen eftersom den utgör en stor del av viktningen i indexkorgarna. 

Diagram: Indexutveckling 2014 -2019, med prognos 2019

Region Västernorrland

Utfallet för 2019 är 68,5 mnkr för trafikkostnader är 0,8 mnkr lägre än årsprognos augusti, dels till 
följd av förändrade produktionskilometer mellan delade trafikområden, dels linje 201 med 0,2 mnkr i 
lägre utfall än prognos. Jämfört med årsprognos från första tertialet är utfallet 0,5 mnkr lägre till följd 
av förändrade produktionskilometer mellan delade trafikområden.
Kostnaden för resandeincitament finns inom trafikområdet O17/21 Njurunda - Timrå och inom linje 
201 mellan Sundsvall och Härnösand och har utfallit med 0,2 mnkr i lägre kostnad, i jämförelse med 
årsprognos i augusti. Jämfört med årsprognos i april är utfallet 0,4 mnkr lägre. För trafikområde 
O17/21 justerades prognosen ned i augusti jämfört med april, samtidigt som kostnadsandelen har 
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förändrats för Region Västernorrland under 2019. För linje 201 låg båda prognoserna 0,1 mnkr högre 
än utfallet.
Utfallet 0,8 mnkr för förstärkningstrafik är 0,1 mnkr högre än årsprognos i andra tertialet. Jämfört med 
årsprognosen från april detsamma.  

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Trafikkostnad -68,5 -69,3 -0,8 -1% -69,0 -0,5 -1%
Index -11,0 -11,5 -0,5 -5% -11,5 -0,5 -5%
Resandeincitament -1,1 -1,3 -0,2 -21% -1,4 -0,4 -35%
Miljöincitament -0,4 -0,4 0,0 -13% -0,8 -0,4 -123%
Förstärkningstrafik -0,8 -0,7 0,1 12% -0,8 0,0 -1%
Summa -81,7 -84,0 -2,3 -3% -83,5 -1,8 -2%

Kramfors kommun

Avvikelsen för den totala trafikkostnaden jämfört med prognoserna är 0,1 mnkr. Vid den slutliga 
avstämningen av produktionskilometer med för det en högre andel för Kramfors kommun i
trafikområde O20 Ådalen, vilket med för en avvikelse med 0,3 mnkr i högre kostnad jämfört med 
prognoserna för april och augusti. 

Prognoserna i april och augusti för indexkostnaderna är 0,1 mnkr högre än utfallet 2019. 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Trafikkostnad -16,9 -16,6 0,3 2% -16,6 0,3 2%
Index -2,7 -2,8 -0,1 -4% -2,8 -0,1 -4%
Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%
Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 -1% -0,1 0,0 0%
Förstärkningstrafik 0,0 -0,1 -0,1 -496% -0,1 -0,1 -297%
Summa -19,7 -19,6 0,1 1% 19,6 0,1 1%

Sollefteå kommun

Trafikkostnaden är 0,2 mnkr lägre än prognos augusti och 0,4 mnkr lägre än prognos april, vilket beror 
bland annat på att kostnadsfördelningen utifrån andel produktionskilometer förändrats mellan Sollefteå 
kommun, Region Västernorrland och Jämtlands län och prognoserna justerats ned.

Prognosen för indexkostnaderna är 0,1 mnkr högre i augusti respektive 0,2 mnkr högre i april än 
utfallet 2019. än vad som budgeterats. Förstärkningstrafiken är 0,1 mnkr lägre än årsprognosen för 
april.

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Trafikkostnad -14,8 -15,0 -0,2 -1% -15,2 -0,4 -3%
Index -2,4 -2,5 -0,1 -4% -2,6 -0,2 -7%
Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%
Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 1% -0,1 0,0 -2%
Förstärkningstrafik -0,1 -0,1 0,0 14% -0,2 -0,1 -44%
Summa -17,4 -17,7 -0,3 -2% -18,1 -0,6 -3%

Örnsköldsviks kommun

Trafikkostnaden är 0,2 mnkr lägre än prognosen i augusti och 0,5 mnkr lägre än prognosen i april. En 
bidragande orsak är att den linjeomläggning som genomförts inom Örnsköldsviks tätort under året 
beräknats högre i prognoserna än utfall efter avstämning av produktionskilometer.  

Indexkostnaderna skrevs upp i prognosen för augusti, till följd av hur trendutvecklingen såg ut, främst 
för den indexkorg som reglerar landsortstrafiken. Utfallet blev nu 0,6 mnkr lägre än prognosen i 
augusti men 0,5 mnkr högre än prognosen i april. Prognosen i augusti räknades upp ytterligare av 
resande i jämförelse med april.



Sid 52 av 65

Örnsköldsviks kommun har ett resandeincitamentavtal inom trafikområde O6 Örnsköldsviks tätort. 
Utfallet av resandeincitamenten är 0,1 mnkr lägre än prognosen i augusti, men 0,1 mnkr högre än 
prognosen i april. 

Förstärkningskostnader utföll med 0,2 mnkr i lägre kostnad än prognos augusti och 0,5 mnkr lägre än 
prognos april. 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Trafikkostnad -67,9 -68,1 -0,2 0% -68,4 -0,5 -1%
Index -11,2 -11,8 -0,6 -5% -10,7 0,5 4%
Resandeincitament -5,9 -6,0 -0,1 -2% -5,8 0,1 0%
Miljöincitament -0,3 -0,2 0,0 20% -0,2 0,0 1%
Förstärkningstrafik -0,5 -0,7 -0,2 -33% -1,0 -0,5 -92%
Summa -85,8 -86,9 -1,1 -1% -86,2 -0,4 0%

Härnösands kommun

Trafikkostnaden slutar dock med ett högre utfall med 0,1 mnkr jämfört med årsprognos augusti 
respektive 0,2 mnkr jämfört med årsprognos april. Effekten av uppsägningen av linje 525 i 
trafikområde O10 Härnösands tätort var mindre än den justering som lades i respektive prognos. En 
omfördelning av produktionskilometer har skett för trafikområde O20 Ådalen, vilket ger Härnösands 
kommun en merkostnad.
 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Trafikkostnad -25,0 -24,9 0,1 0% -24,8 0,2 1%
Index -3,9 -4,2 -0,3 -7% -4,3 -0,4 -10%
Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%
Miljöincitament -0,2 -0,2 0,0 -3% -0,2 0,0 -4%
Förstärkningstrafik 0,0 0,0 0,0 -17% 0,0 0,0 22%
Summa -29,1 -29,2 -0,1 0% -29,3 -0,2 -1%

Timrå kommun

Trafikkostnaden utföll med paritet med prognosen för april, men 0,2 mnkr högre än prognosen i 
augusti, till följd av en högre andel av produktionskilometer efter årets avstämning.
Index utföll med 0,2 mnkr i lägre kostnad än prognosen i augusti men 0,2 mnkr högre än årsprognosen 
för april.
Kostnader för resandeincitament berör trafikområdet O17/21 Timrå/Njurunda. Vid prognosarbetet 
både i april lades en högre prognos för en effekt av det införda barnkortet 2018. Inför prognosarbetet 
i augusti fanns beslut att avveckla barnkortet fån och med höstterminen och prognosen justerades ned.
Utfallet blev nu 0,3 mnkr lägre än prognosen i augusti, till följd av det avvecklade barnkortet. I 
jämförelse med prognosen i april är utfallet 0,4 mnkr lägre.
Inom trafikområde O17/21 Njurunda – Timrå är utfallet av förstärkningstrafiken i samma nivå som
prognosen i augusti. Jämfört med prognosen i april är dock kostnaden 0,1 mnkr lägre. 

Budgetposter (mnkr) Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Trafikkostnad -17,5 -17,3 0,2 1% -17,5 0,0 0%
Index -2,7 -2,9 -0,2 -6% -2,6 0,2 6%
Resandeincitament -1,1 -1,4 -0,3 -26% -1,5 -0,4 0%
Miljöincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%
Förstärkningstrafik -0,8 -0,8 0,0 3% -1,0 -0,1 -16%
Summa -22,1 -22,3 -0,2 -1% -22,6 -0,4 -2%
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Sundsvalls kommun

För trafiken är kostnaden 0,8 mnkr lägre än prognos augusti men 0,3 mnkr högre än prognos i april. 
Effekten av förändringar inom O14/15 Sundsvalls tätort med utökad vintertrafik inklusive ett fordon 
samt en utökning av trafik till följd av avstängningen av Storbron och ändrad körväg, blev lägre än 
förväntat än årsprognos augusti. Vid arbetet med årsprognos april var avstängningen av Storbron ej 
känd.
Prognosen för indexkostnaderna är 1,3 mnkr lägre än vad som budgeterats, bland för att ökningen av 
AKI- respektive HVO-index mattats av under sista tertialet.
Resandeincitament berör trafikområdena Timrå-Njurunda, Sundsvall-Matfors samt Sundsvall tätort. 
Utfallet är 0,2 mnkr högre än prognosen för augusti, som skrevs ned för lågt i jämförelse med prognos 
april. Vid prognosarbetet i april, bedömdes att en fortsatt positiv resandeutveckling skulle ske under 
2019 till följd av de införda subventionerade produkterna inom trafikområdet.

Utfallet av förstärkningskostnader är 0,3 mnkr högre än prognosen i augusti respektive 0,3 mnkr högre 
än april. Det beror främst på att det inom trafikområde O14/15 Sundsvalls tätort varit ett större behov 
under hösten.

Budgetposter (mnkr) Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Trafikkostnad -158,8 -159,6 -0,8 -1% -158,5 0,3 0%
Index -23,9 -25,2 -1,3 -5% -23,6 0,3 1%
Resandeincitament -8,2 -8,0 0,2 2% -9,2 -1,1 -13%
Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 -3% -0,1 0,0 0%
Förstärkningstrafik -1,7 -1,4 0,3 20% -1,5 0,3 17%
Summa -192,7 -194,3 -1,6 -1% -192,8 -0,2 0%

Ånge kommun

Inom trafikområde O23 Ånge landsbygd har det skett trafikförändringar för bland annat linje 196 och 
linje 192 jämfört med budget 2019 vilket påverkar Ånge kommuns andel vid avstämningen av 
produktionskilometer för 2019. I jämförelse med årsprognos augusti är utfallet 0,1 mnkr lägre. 

Budgetposter (mnkr) Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Trafikkostnad -7,6 -7,3 0,3 3% -7,6 -0,1 -1%
Index -1,2 -1,1 0,1 9% -1,3 -0,1 -6%
Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0%
Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 3% -0,1 0,0 0%
Förstärkningstrafik 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 -286%
Summa -8,9 -8,5 0,3 4% -9,0 -0,2 -2%

Särskild persontrafik

I tertialrapporten per april prognostiserades kostnaderna för den särskilda persontrafiken till 113,0 
mnkr och i jämförelse med utfallet är prognosavvikelsen 1 procent. Prognosen per augusti uppgår till 
114,9 mnkr vilket är i paritet med utfallet på 114,4 mnkr.

Prognosavvikelsen per april för Regionens sjukresor var 0,1 mnkr och vid uppföljningen per augusti 
0,7 mnkr, vilket motsvarar 1 procent. I den första prognosen per april var bedömningen att antalet 
resande skulle vara i nivå med föregående år, samma prognos om resandeutvecklingen gjordes per 
augusti.

Utfallet för Örnsköldsviks kommun uppgår till 12,8 mnkr och vid den första prognosen i april 
bedömdes kostnaderna till 12,3 mnkr med en prognosavvikelse om 0,5 mnkr motsvarande 4 procent.
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Vid uppföljningen i augusti prognostiserades kostnaderna till 12,8 mnkr, bedömningen baserades på 
ett ökat antal färdtjänstresor.  

Prognosavvikelsen för Kramfors kommun var per april 0,5 mnkr och per augusti 0,2 mnkr. 
Bedömningen av kostnaderna i april där prognosen var 11,2 mnkr jämfört med utfallet om 11,7 mnkr 
gjordes utifrån att resorna skulle fortsätta att vara kvar på samma nivå. Prognosen per augusti gjordes 
utifrån att skolresorna skulle öka i antal. 

Prognosen för Härnösands kommun har per april en avvikelse på 4 procent, prognosen baserades på 
att antalet resor skulle vara på en konstant nivå, vid uppföljningen i augusti var visade prognosen en 
ökning av färdtjänstresor och kostnaderna prognostiserades till 5,5 mnkr.

I Ånge kommun prognostiserades kostnaderna till 3,2 mnkr per april och augusti, prognosen i 
augusti baserades på att resorna ligga kvar på samma nivå som i april. 

För Timrå kommun är kostnaderna 0,1 mnkr lägre än prognosen i augusti.  

Särskild persontrafik, mnkr Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikels

e
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Region Västernorrland -76,4 -77,2 0,7 -1% -76,3 -0,1 0%
Ånge kommun -3,3 -3,2 -0,1 4% -3,2 -0,2 5%
Sundsvalls kommun 0,0 -0,1 0,0 -17% -0,1 0,0 -14%
Timrå kommun -4,5 -4,6 0,1 -2% -4,6 0,0 -1%
Härnösands kommun -5,5 -5,5 0,0 0% -5,3 -0,2 4%
Kramfors kommun -11,7 -11,5 -0,2 1% -11,2 -0,5 4%
Sollefteå kommun 0,0 0,0 0,0 -52% 0,0 0,0 -100%
Örnsköldsviks kommun -12,8 -12,8 -0,1 1% -12,3 -0,5 4%
Summa -114,4 -114,9 0,4 0% -113,0 -1,4 1%

Administration

Prognosavvikelsen för förvaltningskostnader vid en jämförelse mellan årets utfall och prognosen per 
april 2,1 mnkr i lägre kostnader, vilket motsvarar 4% av kostnaderna. För prognosen per augusti är 
avvikelsen 2,2 mnkr i lägre kostnader, vilket motsvarar 4%.

För Personal prognostiseras nettokostnaden till 29,8 mnkr och budgeten uppgår till 29,1 mnkr. Vakanta 
tjänster och sjukskrivning reducerar kostnaderna och avvikelsen mot budget uppgår till 0,7 mnkr

Kostnaden för central bedömningsfunktion prognostiseras till 1,4 mnkr i jämförelse med budget 2,4 
mnkr. Det beror på att verksamheten startade i juni med en budget på årsbasis.

Personal visar en lägre prognos i augusti med 0,7 mnkr i jämförelse med utfallet. Utfallet av intäkter 
är högre än prognos då rörlig del gett högre intäkt.

Externa kostnader prognostiseras till 5,4 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än vid prognosen per april och 
0,4 lägre än prognosen per augusti. En effekt av det fortsatta arbetet med genomlysning av kostnader 
och översyn av avtal har bidragit till att motverka kostnadsutvecklingen. Prognosen för 
advokatkostnader och konsult har varit för högt i båda prognoserna. 

Utfallet för biljettkontroll är i paritet med båda prognoserna för året.  Fler kontroller har utfört under 
andra halvåret i samarbete med kontrollpersonal från trafikföretag. 

Prognostiserade kostnader för Ekonomienheten uppgår till 1,0 mnkr i både i april och augusti, att 
jämföra med utfall 0,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på att arbetet med införandet av ett nytt 
intäktsfördelningssystem har senarelagts till våren 2020 på grund av resursbrist.  

För projektet Koll 2020 är kostnaderna 0,2 mnkr lägre än prognosen per april och per augusti.  

Förbundsdirektionens kostnader prognostiseras till 0,8 mnkr i förhållande till budgeterade kostnader 
om 0,4 mnkr. Det beror bland annat på att ett internat med de nya ledamöterna genomfördes under 
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februari. Ytterligare orsaker är att det genomförts fler direktionssammanträden samt fler 
arbetsgruppsmöten än vad som budgeterats. 

För Utvecklingsenheten har arbetet med att revidera trafikförsörjningsprogrammet utgått vilket 
medfört att kostnaderna prognostiseras till 0 mnkr. 

Marknad behöll prognos för nettokostnader i paritet med budget under 2019. Viss osäkerhet fanns i 
prognosen till följd av den rörliga ersättningen för reklam på buss då nytt avtal ingåtts inför 2019.

Under sista tertialet har kostnader avseende varumärke Din Tur hanterats av projektet Koll 2020.

För Biljettmaskiner prognostiserades i april för en utökad servicekostnad för biljettmaskiner. Vid en 
jämförelse med utfall är intäkterna 0,3 mnkr högre samt att kostnaderna är 0,6 mnkr lägre än prognos 
vilket ger en avvikelse med 0,9 mnkr. De högre intäkterna härrör från att debitering av kortämnen sker 
från och med 2019. Prognosen i augusti ger istället en avvikelse med 0,1 mnkr och är närmare utfallet 
för både intäkter och kostnader. 

Inom IT och telefoni prognostiserades kostnaderna till 1,3 mnkr högre i april, och i augusti till 1,0 
mnkr högre än utfallet. Det beror främst på ett minskat behov av konsultstöd samt att systemutveckling 
av trafiksamordningssystemet SAM 3001 inte genomförts under året. Under tredje tertialen har arbetet 
med att digitalisera företagskortet påbörjats och den beräknade kostnaden uppgår till 0,1 mnkr. 

Verksamhet, mnkr

Utfall Prognos aug 2019 Prognos-
avvikelse aug

Prognos 
apr

Prognos-
avvikelse apr

Intäkt Kostnad Netto-
kostnad Intäkt Kostnad Netto-

kostnad
Netto-

kostnad (%) Netto-
kostnad

Netto-
kostnad

(%)

Personalkostnader 2,9 -32,8 -29,9 2,8 -32,6 -29,8 0,1 0% -28,2 1,7 -6%
Central 
bedömningsfunktio 0,0 -1,6 -1,6 0,0 -1,4 -1,4

0,2 -14%
-1,6 0,1

-5%

Externa kostnader 0,1 -5,1 -5,1 0,0 -5,5 -5,4 -0,3 6% -5,6 -0,5 9%

Biljettkontroll 0,2 -0,7 -0,5 0,2 -0,7 -0,5 0,0 3% -0,5 0,0 1%

Ekonomienhet 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -1,0 -1,0 -0,5 107% -1,0 -0,5 103%

Hållbara resor 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0% 0,0 -0,1 -100%

Koll 2020 3,7 -4,1 -0,4 2,1 -2,7 -0,7 -0,3 62% -0,4 -0,2 51%

Förbundsdirektion 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -0,9 -0,9 0,1 -11% -0,8 0,2 -16%

Utvecklingsenhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% -0,1 -0,1 1173
%Hållplatsarbete 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -31% -0,1 0,0 0%

Marknad 0,6 -1,0 -0,4 0,7 -1,5 -0,8 -0,4 116% -0,8 -0,4 116%

Biljettmaskiner 0,3 -6,0 -5,6 0,3 -6,0 -5,7 -0,1 1% -6,5 -0,9 16%

IT och telefon 0,0 -7,2 -7,2 0,0 -8,2 -8,2 -1,0 14% -8,5 -1,3 19%

Summa 7,8 -60,1 -52,2 6,3 -60,7 -54,4 -2,2 4% -54,1 -2,1 4%

Avskrivningar

De nio bussar som skrivits av under fem år är färdigavskrivna under juni 2019. Avskrivningskostnader 
är budgeterade för hela året 2019 men justerades i båda prognoserna för april respektive augusti 2019.

Avskrivning, mnkr
Utfall 
2019

Prognos 
aug 2019

Prognos 
avvikelse 

aug

Prognos 
avvikelse 

%

Prognos 
apr 2019

Prognos 
avvikelse 

apr

Prognos 
avvikelse 

%

Immateriella tillgångar -0,2 -0,3 0,1 -50% -0,3 -0,1 50%
Inventarier -0,2 0,0 -0,2 100% 0,0 0,0 0%
Biljettmaskin -0,2 0,0 -0,2 100% 0,0 0,0 0%
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Optiska läsare -0,7 -0,7 0,0 0% -0,2 0,5 -71%
Fordon -1,3 -1,3 0,0 0% -1,3 0,0 0%
Summa -2,6 -2,3 -0,3 150% -1,8 0,4 -15%

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 564,7 mnkr. I april prognostiseras verksamhetens 
nettokostnad till 575,6 mnkr. I augusti sker en prognosförbättring med 2,3 mnkr, där prognosen visar 
nettokostnader för 573,3 mnkr. 

Den medlem med störst procentuell prognosavvikelse är Timrå kommun. Årets andra helårsprognos 
ligger närmare utfallet på 21,8 mnkr än vad prognosen i april gör. Timrå kommun valde att avveckla 
det subventionerade barnkortet inför hösten 2019, vilket inte var känt vid prognostillfället per april. 

Verksamhetens nettokostnad
(mnkr) Utfall

Års-
prognos 

aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Region Västernorrland -233,1 -237,8 -4,7 -2% -238,0 -5,0 -2%

Ånge kommun -11,3 -11,2 0,1 1% -11,3 0,1 0%

Sundsvalls kommun -136,5 -139,5 -3,0 -2% -142,3 -5,8 -4%

Timrå kommun -21,8 -22,1 -0,3 -1% -23,7 -2,0 -9%

Härnösands kommun -34,3 -34,4 0,0 0% -34,6 -0,3 -1%

Kramfors kommun -28,7 -28,4 0,3 1% -28,1 0,6 2%

Sollefteå kommun -13,4 -13,7 -0,3 -2% -13,9 -0,5 -4%

Örnsköldsviks kommun -85,7 -86,3 -0,6 -1% -83,7 2,0 2%

Summa -564,7 -573,3 -8,6 -2% -575,6 -10,9 -2%

Medlemsbidrag fördelad per medlem

Sammantaget för medlemsbidraget var prognosavvikelsen åtta procent för första prognosen i april och 
sex procent för andra prognosen per augusti.

Störst fluktuation mellan årets prognoser och utfallet har Härnösands kommun och Sundsvalls 
kommun. För Sundsvalls kommun sker en prognosförbättring med tio procent i årets andra årsprognos, 
jämfört med prognosen i april. 

Medlemsbidrag (mnkr) Utfall
Års-

prognos 
aug

Prognos-
avvikelse

aug

Prognos-
avvikelse
aug (%)

Års-
prognos 

april 

Prognos-
avvikelse

april

Prognos-
avvikelse
apr (%)

Region Västernorrland 225,2 229,5 -4,3 -2% 230,5 -5,3 -2%

Ånge kommun 11,3 11,2 0,1 1% 11,3 0,1 0%

Sundsvalls kommun 55,0 75,4 -20,4 -37% 80,9 -25,9 -47%

Timrå kommun 18,8 19,1 -0,3 -2% 18,5 0,3 2%

Härnösands kommun -6,1 -8,3 2,2 -36% -5,9 -0,2 4%

Kramfors kommun 28,7 28,4 0,3 1% 28,1 0,6 2%

Sollefteå kommun 13,4 13,7 -0,3 -2% 13,9 -0,5 -4%

Örnsköldsviks kommun 37,3 39,0 -1,7 -5% 36,8 0,5 1%

Summa 383,6 408,1 -24,5 -6% 414,0 -30,4 -8%
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Sammanställd redovisning
Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till 
att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen 
uppgår till fem procent eller mer. 

Bussgods i Västernorrland AB

Bussgods i Västernorrland AB är från och med 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i 
egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet. Ett arbete 
med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag med tre ägare Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 
har pågått sedan 2017. Arbetet beräknades vara klart under 2019 med det nya gemensamma bolaget 
Bussgods i Norr AB. I januari i år pausade Norrbotten den planerade fusionen av norrlandslänens 
bussgodsbolag för att göra en genomlysning av Bussgods Norrbotten AB på grund av negativt resultat 
2018. I mitten av maj kom beskedet att Norrbotten kommer att avveckla sin bussgodsverksamhet den 
sista december i år. De minskade godsflödena från Norrbotten mynnar ut i att alla bussgodsbolag i 
norrlandslänen tappar frakter och det medför att omsättning och resultat minskar.

Förbundsdirektionen har inlett en dialog med Västerbotten om en möjlig framtida lösning av 
godstransporter i Västernorrland

Norrtåg AB

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, 
Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens 
län. Norrtåg AB skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. 
Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent baserat på kilometerproduktion och antal 
personkilometer i Västernorrland.

Trafikkostnaden uppgår till 197,9 mnkr och är i paritet med budget på 197,9 mnkr. Under maj och juni 
har det varit banarbeten som medfört ökade bussersättningskostnader men som delvis kompenseras av 
minskad kostnad av banavgift. Fortsatt låga nivåer för elpriset ger lägre kostnader än budgeterat för 
Norrtåg AB. 

Län (belopp i tkr) Skuld        
2019-01-01

Driftsbidrag 
2019-12-31

Inbetalt 
Q1-Q4

Reglerat Avräknings-
skuld

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland -21 422 47 664 -47 858 10 700 -10 916

Region Jämtland Härjedalen -3 208 24 434 -24 428 2 728 -473

Länstrafiken i Västerbotten AB -18 433 41 739 -41 686 -18 379

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten -11 301 24 830 -24 977 -11 448

Summa skuld aktieägare -54 364 138 668 -38 949 --41 217

Västernorrlands läns Trafik AB

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i 
kommunalförbundets ägo samt att administrera trafikavtalet för Linje 40 som är tecknat i bolagets 
namn.
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Koncernens mellanhavanden

Kommunalförbundets och Norrtågs mellanhavanden har ökat med 0,8 mnkr 

Kommunalförbundets och Bussgods mellanhavanden har ökat med 0,2 mnkr mellan åren. 

Försäljning (mnkr) Köpare 
2019

Säljare 
2019

Köpare 
2018

Säljare 
2018

Köpare 
2017

Säljare 
2017

Köpare 
2016

Säljare 
2016

Kommunalförbundet 8,2 0,5 7,4 0,3 8,9 0,8 6,0 1,5
Norrtåg AB 8,2 7,4 8,9 6,0
Bussgods AB 0,5 0,3 0,8 1,4
Västernorrlands läns trafik AB

Driftsbidrag (mnkr) Givare 
2019

Mottagare 
2019

Givare 
2018

Mottagare 
2018

Givare 
2017

Mottagare 
2017

Givare 
2016

Mottagare 
2016

Kommunalförbundet 47,7 41,7 36,6 33,8
Norrtåg AB 47,7 41,7 36,6 33,8
Bussgods AB

Västernorrlands läns trafik AB 

Ekonomiska rapporter
Resultaträkning

Belopp i mnkr Not
Kommunalförbundet Sammanställd 

redovisning
2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 2 135,3 142,6 219,9 228,3

Verksamhetens kostnader 3 -697,5 -670,8 -782,0 -755,9

Jämförelsestörande poster 4 0,0 0,9 0,0 0,9

Avskrivningar -2,6 -4,1 -3,2 -4,7

Verksamhetens nettokostnader -564,8 -531,4 -565,2 -531,4

Kommunala biljettsubventioner 5 181,1 143,6 181,1 143,6

Medlemsbidrag 6 383,6 386,1 383,6 386,1

Verksamhetens resultat -0,1 -1,7 -0,1 -1,7

Finansiella intäkter 12 0,1 1,7 0,5 2,0

Finansiella kostnader 12 0,0 0,0 0,0 -0,1

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 -0,4 0,2

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 0,0 0,0 -0,4 0,2
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Balansräkning

Belopp i mnkr Not
Kommunalförbundet Sammanställd 

redovisning
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Förvärvade system 7 0,3 0,5 0,3 0,5

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 7 1,7 3,7 3,7 6,0

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag och intressebolag 8 18,4 21,5 1,0 1,0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,0 0,0 0,1 0,1

Summa finansiella anläggningstillgångar 18,4 21,5 1,1 1,1

Summa anläggningstillgångar 20,4 25,7 5,1 7,5

Omsättningstillgångar

Kortfristiga placeringar 9, 14 0,0 15,0 0,0 15,0

Kortfristiga fordringar 10 83,5 121,5 80,0 118,4

Kassa och bank 14 138,6 128,8 164,4 164,2

Summa omsättningstillgångar 222,1 265,4 244,4 297,7

SUMMA TILLGÅNGAR 242,5 291,1 249,5 305,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 0,0 0,0 0,0 0,0

Reservfond 0,0 0,0 0,0 0,0

Balanserat resultat 1,3 1,3 0,6 0,4

Årets resultat 0,0 0,0 -0,4 0,2

Summa eget kapital 1,3 1,3 0,2 0,6

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 0,0 0,0 0,0 0,0

Andra avsättningar 0,0 0,0 4,1 4,4

Summa avsättningar 0,0 0,0 4,1 4,4

Skulder

Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,5 0,0

Kortfristiga skulder 11 241,2 289,8 244,7 300,2

Summa skulder 241,2 289,8 245,2 300,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 242,5 291,1 249,5 305,3
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Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr Not
Kommunalförbundet Sammanställd 

redovisning
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Årets resultat 0,0 0,0 -0,4 0,2

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 13 2,6 4,1 2,9 4,7

Betald skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 2,6 4,1 2,5 4,9

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar 38,1 -49,0 50,3 -58,1

Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder -48,6 59,0 -65,8 69,6

Kassaflöden från den löpande verksamheten -7,9 14,2 -13,0 16,5

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar                            -0,5 -2,7 -0,8 -3,0

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 3,1 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,6 -2,7 -0,8 -3,0

Upptagna lån 0,0 0,0 -0,9 -0,7

Amortering 0,0 0,0 -0,2 -0,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 -1,1 -0,9

Årets kassaflöde -5,3 11,5 -14,9 12,6
Likvida medel vid periodens början 14 143,9 132,4 179,2 166,6
Likvida medel vid periodens slut 14 138,6 143,9 164,4 179,2

Noter 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Kommunalförbundets Årsredovisning är i allt väsentligt upprättad enligt kommunallagen, lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt de rekommendationer och 
informationer som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utarbetat. Detta innebär sammantaget 
att årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed. 

Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Periodiseringar 

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster och 
utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats.

Fordringar 

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med. 

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala 
verksamheten samt är väsentliga belopp.
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Tillgångar/Skulder 

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen som innebär att 
skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. 
Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar avser investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och 
ett anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Immateriella anläggningstillgångar 
avskrivs på fem år. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda 
ekonomiska livslängden. Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider: 
Tillämpade avskrivningstider            ÅR 

Bussar 5 
Inventarier 5 
Biljettmaskiner 5 
Datorer 3 

RKR:s rekommendation 11,4 om materiella anläggningstillgångar innehåller explicit krav på 
komponentavskrivning tillämpas ej, då kommunalförbundet inte har tillgångar vars restvärde 
överstiger 1 mkr, eller där kvarvarande nyttjandeperioden är på mer är 10 år. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller med en nyttjandeperiod på minst tre år, 
klassificeras som anläggningstillgång. Inventarier vars värde understiger ett halvt basbelopp direkt 
avskrivs. 

Skulder 

Skulder värderas till det belopp som det med tillförlitlighet omfattar. Huvudprincipen är att det skulder 
som beräknas betalas inom ett år från balansdagen redovisas som kortfristig skuld. Övriga skulder är 
långfristiga. 

Avsättningar 

En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal eller informell förpliktelse uppstår som en följd 
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över 
leasingperioden. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag 
till en avgift om 0 kr.  
Sammanställda räkenskaper 

Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att ge en sammanfattande bild av koncernens 
ekonomiska ställning. Klyvningsmetoden (proportionell konsolidering) används vid framtagandet av 
de sammanställda räkenskaperna. Förutom Kommunalförbundet ingår de helägda bolagen Bussgods 
i Västernorrland AB och Västernorrlands läns Trafik AB. Dessutom ingår det till 25% ägda bolaget 
Norrtåg AB. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enlig indirektmetod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 
banktillgodohavanden. 
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Noter till resultaträkningen

Belopp i mnkr Kommunalförbundet
Sammanställd 
redovisning

2019 2018 2019 2018

Not 2 Verksamhetens intäkter 135,3 142,6 219,9 228,3

Biljettintäkter 101,9 105,9 101,9 105,9

Skolkortsintäkter 17,7 19,8 17,7 19,8

Resplusintäkter 3,5 2,8 3,5 2,8

Fraktintäkter 0,5 0,3 18,9 20,1

Bidrag Trafikverket 0,0 3,7 15,8 19,2

Bidrag samverkande system 3,2 3,5 3,2 3,5

EU-bidrag 3,7 2,3 3,7 2,3

Tåghyror 0 0 22,0 22,9

Ersättning resande med RKTM färdbevis 0 0 4,0 4,3

Driftsbidrag 0 0 22,7 19,8

Övriga intäkter 4,7 4,3 6,5 7,7

Not 3 Verksamhetens kostnader -697,5 -670,8 -782,0 -755,9

Trafikkostnader -638,6 -614,2 -708,5 -685,2

Personalkostnader inkl direktionen -36,4 -34,1 -45,3 -42,8

IT-system (avtal, drift, underhåll, support) -10,5 -10,1 -10,5 -10,1

Lokalkostnader -2,3 -1,9 -2,9 -2,2

Konsultkostnader -1,8 -1,5 -1,8 -1,5

Övriga kostnader -7,8 -9,0 -13,0 -14,1

I posten övriga kostnader ingår arvode för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning till Region 
Västernorrlands revisorer med 35 tkr för 2019 att jämföra med 33,4 tkr för 2018.

Avsättning för latent skatt har reserverats för i den sammanställda redovisningen med 4.1 mnkr avseende Norrtåg AB

Not 4 Jämförelsestörande poster 0,0 0,9 0,0 0,9

Reglering av värde för produkten Best Price 0,0 0,0 0,0 0,0

Engångsintäkter Norrlandsfördelningen 0,0 0,0 0,0 0,0

Upphandlingsskadeavgift 0,0 0,0 0,0 0,0

Viten 0,0 0,9 0,0 0,9

Not 5 Kommunal biljettsubvention 181,1 143,6 181,1 143,6

Sundsvalls kommun 85,6 69,9 85,6 69,9

Örnsköldsviks kommun 48,5 46,2 48,5 46,2

Härnösands kommun 43,4 24,5 43,4 24,5

Timrå kommun 3,7 3,1 3,7 3,1
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Not 6 Medlemsbidrag 383,6 386,1 383,6 386,1

Region Västernorrland 225,2 214,5 225,2 214,5

Sundsvalls kommun 55,0 56,7 55,0 56,7

Örnsköldsviks kommun 37,3 35,8 37,3 35,8

Härnösands kommun -6,1 8,4 -6,1 8,4

Kramfors kommun 28,7 26,6 28,7 26,6

Sollefteå kommun 13,4 16,6 13,4 16,6

Timrå kommun 18,8 17,3 18,8 17,3

Ånge kommun 11,3 10,2 11,3 10,2

Noter till balansräkningen

Belopp i mnkr
Kommunalförbundet Sammanställd 

redovisning

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Not 7 Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden 51,2 48,4 55,8 53,6

Årets anskaffningar 0,4 2,7 0,8 3,0

Försäljningar och utrangeringar 0 0,0 -0,1 -0,8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51,6 51,1 56,5 55,8

Ingående avskrivningar -46,9 -42,8 -49,3 -45,4

Försäljningar och utrangeringar 0 0,0 0,1 0,8

Avskrivningar -2,7 -4,1 -3,2 -4,7

Utgående ackumulerade avskrivningar -49,6 -46,9 -52,4 -49,3

2,0 4,2 4,0 6,5

Not 8
Finansiella 
anläggningstillgångar Antal Kvotvärde, kr

Bokfört 
värde

Bokfört 
värde

Bokfört 
värde

Bokfört 
värde

Avseende andelar i andra bolag

Transitio AB 1000 100 1,0 1,0 1,0 1,0

Norrtåg AB 500 1 000 0,5 0,5

Västernorrlands läns Trafik AB 15 000 1 000 15,0 15,0

Bussgods i Västernorrland AB 3 000 629 1,9 1,9

Samtrans AB 0 0 0,0 3,1

Bussgods ek förening 3 1 500 0,0 0,0

Samtrafiken i Sverige AB 30 1 000 0,0 0,0

Sveriges kommunikationer AB 15 100 0,0 0,0

18,4 21,5 1,0 1,0
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Not 9 Kortfristiga placeringar 0,0 15,0 0,0 15,0

Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar 0,0 15,0 0,0 15,0

Not 10 Kortfristiga fordringar 83,5 121,5 80,0 118,4

Kundfordringar 52,5 58,0 55,2 68,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10,8 27,4 13,0 34,3

Övriga kortfristiga fordringar 20,1 36,2 11,9 16,0

Not 11 Kortfristiga skulder 241,2 289,8 244,7 300,2

Leverantörsskulder 56,0 66,4 58,7 77,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,8 31,5 33,4 52,5

Övriga kortfristiga skulder 167,4 191,8 152,7 170,1

Noter till kassaflödesanalys

Belopp i mnkr
Kommunalförbundet Sammanställd 

redovisning

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Not 12 Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta 0,1 0,0 0,1 0,2

Erlagd ränta 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Not 13 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,2

Avskrivningar 2,6 4,1 3,2 4,7

Ökning av avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring avsättningar 0,0 0,0 -0,3 -0,2

2,6 4,1 2,9 4,7

Not 14 Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

Kortfristig placering 0,0 15,0 0,0 15,0

Kassa och bank 138,6 128,8 164,3 164,2

138,6 143,8 164,3 179,2

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
De kan lätt omvandlas till kassamedel.
De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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Ekonomisk ordlista
Anläggningstillgång 

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier. 

Avskrivning 

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd. 

Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av balansräkningen 
framgår hur kommunalförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), respektive 
hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). 

Budget

En budget är en specificerad sammanfattning av sannolika intäkter och kostnader för en viss period. Det 
övergripande syftet med budgetering är att ge en prognos av kostnader och intäkter, som kan ligga till grund 
för att användas som verktyg för beslutsfattning

Eget kapital 

Skillnaden mellan tillgångar och skulder. 

Finansiella kostnader & intäkter 

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor. 

Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den 
faktiskt avser.

Jämförelsestörande poster 

Kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktigt att uppmärksamma vid 
jämförelse med andra perioder. 

Kortfristiga fordringar och skulder 

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen. 

Kostnader

En kostnad är en periodiserad utgift. Det vill säga, utgiften är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt 
avser.

Långfristiga fordringar och skulder 

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen. 

Omsättningstillgång 
Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar med mera. Dessa tillgångar kan på kort sikt omsättas till 
likvida medel. 

Resultaträkning 
Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital).
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ANSLAG/BEVIS 

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet 
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Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den 
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Camilla Norberg, Nämndadministratör 
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Medlem 
Namn 

När-
varo 

Tjg. 
Ers 

Reservation 
§ 

Omröstning Anteckning 
Justerare 
Tjänstgör T.o.m. 
Tjänstgör Fr.o.m.  

 
 

 
 Ja Nej 

Region Västernorrland 
Ordinarie 
Per Wahlberg (M) X           Ordförande 

Henrik Sendelbach (KD) X           Vice ordförande 

Region Västernorrland 
Ersättare 
Sara Nylund (S) X            
Lars-Gunnar Hultin (V) X            

Örnsköldsvik 
Ordinarie 
Mikael Malmén (S) X            

Örnsköldsvik 
Ersättare 
Andreas Jansson (C)             

Kramfors 
Ordinarie 
Malin Svanholm (S)             

Kramfors 
Ersättare 
Jon Björkman (V) X X           

Härnösand 
Ordinarie 
Knapp Britta Thyr (MP)             

Härnösand 
Ersättare 
Christian Wasell (M)             

Sundsvall 
Ordinarie 
Hans Forsberg (C) X            

Sundsvall 
Ersättare 
Sven Bredberg (M) X            

Timrå 
Ordinarie 
Stefan Dalin (S) X            

Timrå 
Ersättare 
Gunnar Grönberg (S)             

Ånge 
Ordinarie 
Jan Filipsson (S) X           Justerare 
Ånge 
Ersättare 
Anders Mjärdsjö (M) X            

Sollefteå 
Ordinarie 
Paul Höglund (C)             

Sollefteå 
Ersättare 
Curt Noppa (S) X            
Ingemar Jonsson (C) X           Adjungerad 
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§ 86. Reviderad årsredovisning 2019 

Förbundsdirektionen beslutar 

att fastställa den reviderade versionen av årsredovisning för 2019. 

Bakgrund 
Kollektivtrafikmyndighetens årsredovisning för 2019 fastställdes av Förbundsdirektionen 
2020-03-25. Efter att årsredovisningen fastställdes har några fel uppmärksammats. 
Processen med framställande av årsredovisningen har haft stora utmaningar med anledning 
av resursbrist på grund av sjukfrånvaro. Resurser har tilldelats för att arbeta med de 
uppmärksammade bristerna.  
Vidtagna åtgärder 
Text och tabeller i årsredovisningen har redigerats på sidorna 4, 31, och 32.  
Avseende kapitlet Ekonomiska rapporter har revidering skett av värden i tabellerna för 
Sammanställd redovisning, sidorna 57  59, för Resultaträkning, Kassaflödesanalys samt 
Balansräkning. De är nu i enlighet med Sammanställd redovisning i årsredovisningen för 
2018. 
En synpunkt från revisorer är att den Sammanställda redovisningen bör redovisas i enlighet 
med Rådet för kommunal redovisnings (RKR) anvisning. Den frågan om hur så skall ske, 
har vidarebefordrats inom KPMG att titta på hur värden i vårt mellanhavande med Norrtåg 
ska hanteras, varför en sådan redovisad uppställning kommer att ske först under 2020. 
I syfte att möjliggöra att ekonomiprocesserna fortlöper med god kvalitet har åtgärder för 
resursförstärkningar gjorts. För begränsad tidsperiod, har externt köp av 
redovisningstjänster och anställning av vikarierande ekonomichef genomförts.  

Myndighetens bedömning 
Årsredovisningen för 2019 har tidigare godkänts av förbundsdirektionen. Efter detta 
så har felaktigheter upptäckts och synpunkter från revisionen framkommit. Detta har 
nu till stora delar korrigerats. Det som ej har justerats är delar av synpunkter för 
revisionen från KPMG. 
Myndigheten bedömer att KPMG:s synpunkter sannolikt, formellt sett, är korrekta. 
Myndigheten menar också att synpunkterna huvudsakligen är av redovisningsteoretisk 
karaktär och att följderna av dessa ej påverkar årets resultat eller medlemmarnas 
mellanhavanden med myndigheten. 
Myndigheten avser att under år 2020 fortsätta att arbeta med revisionens synpunkter. 
Målet med det är slutföra analys och ta beslut om vilka förändringar som skall 
genomföras och ambitionen är att det skall utmynna i en korrekt ekonomisk 
redovisning. 
 
Föredragande: 
Pelle Nilsson, vik. ekonomichef. 

Expedieras till: 
Förbundets medlemmar 
Förbundets revisorer 
 
Beslutsunderlag: Missiv 2020-05-06 Reviderad årsredovisning 2019. 
 
 

Reviderad 
årsredovisning 
2019 
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Kommunalförbundet  2020-05-26  
Kollektivtrafikmyndigheten  
i Västernorrlands län   
Förbundets revisorer 

1(2)

Till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik, Sollefteå,
Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge
samt Region Västernorrland

Kopia till: Kommunalförbundet Kollektivtrafik-
myndigheten i Västernorrlands län

Revisionsberättelse för år 2019 
Vi, av regionfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län (org nr 222000-2923) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller verksamheten. De an-
svarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskap-
er och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och fö-
reskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommu-
nal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rim-
lig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Kollektivtra-
fikmyndigheten i Västernorrlands län har bedrivit verksamheten på ett i hu-
vudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av skuldförda 
bidrag på 12,6 mnkr som ej bedöms uppfylla kriterierna för periodisering i en-
lighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovis-
ningssed. Vi anser även att det finns en osäkerhet beträffande värderingen av 
aktierna i Bussgods i Västernorrland AB.

Med anledning av ovan bedömer vi att direktionens interna kontroll inte är 
tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är fören-
ligt med de finansiella mål som direktionen har uppställt och att resultatet 
delvis är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Den 26 maj 2020

Mikael Gäfvert Åke Söderberg Thomas Jäärf

Revisionsberättelsen signeras med BankID av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndig-
heten i Västernorrlands läns revisorer Mikael Gäfvert, Åke Söderberg och Thomas Jäärf.
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Revisionsberättelse Västernorrlands Läns Trafik AB, org. nr 556205-1101, 2019  1 (2) 

Till bolagsstämman i Västernorrlands Läns Trafik AB, org. nr 556205-1101

Rapport om årsredovisningen   
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Västernorrlands Läns Trafik AB för år 2019.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Västernorrlands Läns Trafik ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Västernorrlands Läns Trafik AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Västernorrlands Läns Trafik AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Västernorrlands Läns Trafik AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Sundsvall den 26 maj 2020  
  
KPMG AB

Niklas Antonsson
Auktoriserad revisor
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Lekmannarevisor 2020-05-26
i Västernorrlands Läns Trafik AB

Till årsstämman i Västernorrlands Läns
Trafik AB

organisationsnummer 556205-1101

Till direktionen i Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län

Granskningsrapport för år 2019
Jag, av direktionen i Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län
utsedd lekmannarevisor, har uppdraget att granska Västernorrlands Läns Trafik
AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolags-
ordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verk-
samheten.

Lekmannarevisorer ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen ska utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Med anledning av att bolaget är vilande har det inte funnits någon verksamhet 
eller styrning att granska eller uttala sig om.

2020-05-26

Thomas Jäärf

Lekmannarevisor

Granskningsrapporten signeras med BankID av lekmannarevisor Thomas Jäärf.
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till bolagsstämman i AB Transitio 
organisationsnummer 556033-1984 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AB 
Transitio för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Transitios 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till AB Transitio enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
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återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för AB Transitio för 
räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlust enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB 
Transitio enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten 
Det är styrelsen som har ansvaret för 
hållbarhetsrapporten på sidorna 3–4 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning 
av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande. 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm, den  

Deloitte AB 

Anneli Pihl 
Auktoriserad revisor 
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Datum
2020-08-06

Dnr 
KS/2020-000324

Kommunfullmäktige

Revidering av samhällsnämndens uppdrag i 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun, daterad 2020-09-02.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 1987-09-10 §105 att uppdra till tekniska 
nämnden att ansvara för parkeringsövervakning enligt lag 1987:24. För att 
reglementet ska vara tydligt och juridiskt korrekt behöver uppdraget läggas 
till i reglementet från kommunfullmäktige till samhällsnämnden med 
hänvisning till lag  1978:234, 1987:24 och lag 1984:318. Samhällsnämnden 
har idag ansvaret för kommunens parkeringsövervakning och 
kontrollavgifter men saknar uppdraget i reglementet.
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Ingen påverkan bedöms

Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan bedöms

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
I ett juridiskt perspektiv är det av vikt att reglementet för kommunen är 
tydligt gällande ansvarsfördelning för parkeringsövervakning och 
kontrollavgifter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-06-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81 Dnr 2020-000080 1.1.3.1

Revidering av samhällsnämndens uppdrag i 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att samhällsnämnden utgör kommunens trafiknämnd enligt lag (1978:234) 
om nämnder för vissa trafikfrågor,

att komplettera reglementet till samhällsnämnden att ansvara för alla frågor 
enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning samt

att komplettera reglementet till samhällsnämnden att ansvara för alla frågor 
enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering vad avser 
kommunalt ägd eller förhyrd mark, där lagen är tillämplig.      

Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
liggande förslag.

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 1987-09-10 §105 att uppdra till tekniska 
nämnden att ansvara för parkeringsövervakning enligt lag 1987:24. För att 
reglementet ska vara tydligt och juridiskt korrekt behöver uppdraget läggas 
till i reglementet från kommunfullmäktige till samhällsnämnden med 
hänvisning till lag  1978:234, 1987:24 och lag 1984:318. Samhällsnämnden 
har idag ansvaret för kommunens parkeringsövervakning och 
kontrollavgifter men saknar uppdraget i reglementet.    

Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-10

______
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Sambiblioteket 
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www.harnosand.se 
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0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 
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samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
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 Samhällsnämnden 

 

Revidering av reglementet från Kommunfullmäktige till 
Samhällsnämnden 

Förslag till beslut 
Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige 

att samhällsnämnden utgör kommunens trafiknämnd enligt lag (1978:234) 
om nämnder för vissa trafikfrågor,

att komplettera reglementet till samhällsnämnden att ansvara för alla frågor 
enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning samt

att komplettera reglementet till samhällsnämnden att ansvara för alla frågor
enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering vad avser 
kommunalt ägd eller förhyrd mark, där lagen är tillämplig.

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 1987-09-10 §105 att uppdra till tekniska 
nämnden att ansvara för parkeringsövervakning enligt lag 1987:24. För att 
reglementet ska vara tydligt och juridiskt korrekt behöver uppdraget läggas 
till i reglementet från kommunfullmäktige till samhällsnämnden med 
hänvisning till lag 1978:234, 1987:24 och lag 1984:318. Samhällsnämnden 
har idag ansvaret för kommunens parkeringsövervakning och 
kontrollavgifter men saknar uppdraget i reglementet.

Thomas Jenssen
Förvaltningschef

Ulf Rehnberg
Trafik-och infrastrukturplanerare
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Kommunstyrelsen

Revidering  av dokumenthanteringsplan 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta föreliggande tillägg i kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplanen är ett styr- och redovisningsinstrument för 
förvaltningens allmänna handlingar.

Ett tillägg har gjorts i dokumenthanteringsplanens kapitel över hantering av 
personaldokumentation, avdelningen om personalhälsa. Den rådande 
coronapandemin har aktualiserat behovet av att tydliggöra hanteringen av 
dokumentation över effekter av särskilda händelser i samhället som kan 
påverka personalhälsan. Arbetsmiljöverket påtalar en tidsfrist för arkivering 
av sådan information i tio eller fyrtio år, beroende på hur man bedömer 
långtidseffekterna (AFS 2018:4). Kommunarkivet förordar ett bevarande av 
dokumentationen då det är högst sannolikt att denna typ av information 
kommer att efterfrågas i framtida forskning. I skrivande stund finns en 
förfrågan hos kommunarkivet från Lunds universitet angående spanska 
sjukans påverkan på skolgången och som kan tjäna som en fingervisning i 
sammanhanget.

Petra Norberg 
Tf kanslichef

Stefan Berggren
kommunarkivarie

Bilagor
Bilaga 1 Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018:4

Bilaga 2 Reviderad avdelning i kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan, 2.3.5.0 Leda-Styra-Organisera



AFS 2018:4 

Smittrisker 

Arbetsmiljöverkets författningssamling 





Smittrisker 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker 



ISBN 978-91-7930-653-3 
ISSN 1650-3163 

ARBETSMILJÖVERKET 
112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se 
www.av.se 

BESTÄLLNINGSADRESS 
Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm 
Telefon 010-730 90 00  www.av.se 

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och 
allmänna råd. 

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. 
Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av 
föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. 
upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. 

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga num-
mer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. 

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets 
författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd. 

Utgivare: Anna Varg DanagårdLiTHO AB, 2018 



AFS 2018:4 

Innehåll 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker 

Syfte ...................................................................................................................5 
Tillämpningsområde .......................................................................................5 
Till vem riktar sig föreskrifterna....................................................................6 

.......................................................................................................6 
Gemensamma bestämmelser..............................................................................9 

Dokumentera oönskad händelse med konstaterad exponering 

Skyddsåtgärder i laboratorier där avsikten inte är att arbeta med

Systematiskt arbetsmiljöarbete ......................................................................9 
Undersöka och riskbedöma arbetet ..............................................................9 
Förebyggande åtgärder ..................................................................................9 
Vaccination och andra medicinska åtgärder .............................................10 

för smittämnen i riskklass 3 och 4 ...............................................................10 

smittämnen ....................................................................................................11 
Arbete med risk för kontakt med kroppsvätskor .........................................11 

Utbildning för arbetstagare..........................................................................11 
Särskilda hygienåtgärder..............................................................................11 
Behållare för skärande och stickande avfall ..............................................12 
Arbetskläder ...................................................................................................13 
Skyddsåtgärder vid vård av människor eller djur med 
smittämnen i riskklass 3 och 4 .....................................................................13 

Arbete med smittämnen i laboratorier, i rum för försöksdjur och 
i industriella processer ......................................................................................14 

Skyddsnivåer för arbete med smittämnen i laboratorier och i rum 

Anmälan av arbete med eller förvaring av koncentrerade 

Utbildning och information .........................................................................14 
Åtgärdsplan vid olycka med utsläpp av smittämnen..............................14 
Avfall och kontaminerat material från arbete med smittämnen ............14 
Skyddsåtgärder för alla verksamheter vid arbete med smittämnen......15 

för försöksdjur................................................................................................15 
Skyddsnivåer för arbete med smittämnen i industriella processer........17 

smittämnen ....................................................................................................20 
Bestämmelser om sanktionsavgifter ...............................................................21 
Bilaga 1. Förteckning över smittämnen med tillhörande 
riskklass ...............................................................................................................23 
A Förteckning över bakterier............................................................................24 
B Förteckning över virus...................................................................................30 
C Förteckning över prioner ..............................................................................38 
D Förteckning över humana invärtesparasiter..............................................39 
E Förteckning över svampar ............................................................................42 

3 





Arbetsmiljöverkets författningssamling 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna 
råd om smittrisker; 

AFS 2018:4 
Utkom från trycket
den 18 maj 2018 

beslutade den 8 maj 2018. 

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-
ningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd. 

Syfte 
1 § Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga risker för att arbetstagare 
blir infekterade av smittämnen, eller blir varaktiga bärare av smittämnen, på 
grund av sina arbetsuppgifter. 

Tillämpningsområde 
2 § Dessa föreskrifter gäller för arbetsuppgifter som innebär att arbetstagare 
kan utsättas för smittrisker, på grund av uppgifternas art eller de förhållanden 
under vilka de utförs. 

Dessa föreskrifter gäller även studerande och praktikanter som under ut-
bildning utför uppgifter som innebär att de kan utsättas för smittrisker på 
grund av uppgifternas art eller de förhållanden under vilka de utförs. 

mögelsporer och kemiska ämnen som frisätts från mikroorganismer, i Arbets-
miljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. 

4-11 §§ och 30 § gäller vid alla arbeten och vid all utbildning som omfattas av 
dessa föreskrifter, inklusive de arbeten och utbildningar där någon av 12-29 §§ 
är tillämpliga. 

12 § gäller vid arbete i laboratorier där man hanterar material som innehåller 
eller kan innehålla smittämnen eller hanterar djur eller material i rum för för-

1 Jfr rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om skydd för arbetstagare mot 
risker vid exponering för biologiska agens i arbetet och rådets direktiv 2010/32/EU av den 
10 maj 2010 om genomförande av det ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador 
inom hälso- och sjukvården som ingåtts av Hospeem och Epsu. 

5 
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söksdjur som misstänks vara infekterade med smittämnen men där avsikten 
inte är att arbeta med smittämnen enligt 18-25 §§. 

13-17 §§ gäller vid alla arbetsmoment där det kan förekomma kontakt med 
kroppsvätskor men där avsikten inte är att arbeta med smittämnen. 

17 § gäller vid vård av människor eller djur som är eller misstänks vara 
smittade med smittämnen i riskklass 3 eller 4. 

18-29 §§ gäller vid arbete med smittämnen i laboratorier, rum för försöksdjur 
och industriella processer. 

Till vem riktar sig föreskrifterna 

3 § Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs. Med arbetsgivare 
likställs: 

- Den som anlitar inhyrd arbetskraft. 
- Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem, men utan någon 

anställd yrkesmässigt driver verksamhet. 
- Den som gemensamt med annan, men utan någon anställd yrkesmäs-

sigt driver verksamhet. 
- Den som ansvarar för att anordna utbildning. 

Definitioner 

4 § I dessa föreskrifter har följande begrepp denna betydelse. 

Arbete med smittämnen Arbete som innebär att: 
- avsiktligt odla eller koncentrera  
smittämnen 
- hantera odlade eller koncentrerade 
smittämnen 
- hantera försöksdjur som avsiktligt 
bär på smittämnen. 

Arbetskläder Med arbetskläder avses i 16 § i dessa före-
skrifter sådana kläder som krävs enligt So-
cialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i 
vård och omsorg. 
Med arbetskläder i 18-28 §§ avses sådana 
kläder som arbetsgivaren kräver ska använ-
das av andra skäl än som personlig skydds-
utrustning. 

Dekontaminering Metod för att avdöda, inaktivera eller redu-
cera mängden av smittämnen så att de inte 
orsakar ohälsa. 

6 



AFS 2018:4

7 

Desinfektion Metod som reducerar antalet smittämnen.

 Djur inom djurens hälso- och 
sjukvård 

Djur som får vård eller omvårdnad inom 
verksamheter inom djurens hälso- och sjuk-
vård och djur som står under vård eller be-
handling efter veterinärs ordination, men 
som inte behandlas av arbetstagare inom 
djurens hälso- och sjukvård. I dessa före-
skrifter avses även behandling av djur som 
omfattas av villkorad läkemedelsanvänd-
ning. 

Industriell process Odling av smittämnen i kärl som utgör ett 
slutet system, såsom en jäsningstank. Van-

ingen absolut övre eller undre volymgräns. 
En industriell process är inte begränsad till 
produktion utan kan ingå i forskning och 
utveckling. 

Integrerad skyddsfunktion En skyddsfunktion som sitter ihop med ett 
vasst föremål på ett sådant sätt att man inte 
riskerar att komma i kontakt med den vassa 
änden efter användning. Dessutom ska man 
inte behöva använda andra föremål för att 
aktivera skyddsfunktionen. 

Koncentrerade smittämnen Avsiktligt ökad mängd smittämnen per vo-
lymenhet. 

Mikroorganismer Bakterier, mögel- och jästsvampar, virus och 
andra mikrobiologiska enheter, cellulära och 
inte cellulära, som kan reproduceras eller 
överföra genetiskt material. 

Riskklass Den klass en mikroorganism eller ett smitt-
-

ifrån sin förmåga att orsaka infektion och 
hur allvarliga följderna kan bli. 

Skyddsnivå Den uppsättning av skyddsåtgärder som är 
anpassad för arbete med smittämnen med 
likartade risker enligt 23-28 §§. 
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Smittrisk Risk att utsättas för smittämnen som kan or-
saka infektion hos människor eller risk att 
bli varaktiga bärare av smittämnen. 

Smittämnen Mikroorganismer, prioner och humana in-
värtesparasiter, som kan framkalla infektio-
ner hos människor. 

Smittämne i riskklass 2 Smittämne som kan orsaka sjukdomar hos 
människor och kan utgöra en fara för ar-

-
handling, eller förebyggande åtgärder, som 
vaccination. Oftast är spridningsrisken be-
gränsad. 

Smittämne i riskklass 3 Smittämne som kan orsaka allvarliga sjuk-
domar hos människor och kan utgöra en 

-
fektiv behandling, eller förebyggande åtgär-

spridning ut till samhället.

 Smittämne i riskklass 4 Smittämne som kan orsaka mycket allvar-
liga sjukdomar hos människor och kan ut-
göra en allvarlig fara för arbetstagare. Det 

-
ling, eller förebyggande åtgärder, som vac-
cination. Det kan ge stora konsekvenser om 
smittämnet sprids ut i samhället. 

Vassa föremål Stickande och skärande föremål såsom skal-
peller, kanyler, nålar och liknande föremål, 
som används på människor samt på djur 
inom djurens hälso- och sjukvård eller vid 
arbete med smittämnen på laboratorier.

 Verksamheter inom djurens 
hälso- och sjukvård 

Verksamheter som bedriver vård, omvård-
nad eller operativa ingrepp på djur enligt 
d
verksamhet inom djurens hälso- och sjuk-
vård. 

8 
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Gemensamma bestämmelser 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
5 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 

-

också regler om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga ohälsa. 
-

gärda smittrisker. 

Undersöka och riskbedöma arbetet 
6 § När arbetstagare har arbetsmoment med smittrisk, ska arbetsgivaren, i 
sin undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena, särskilt ta hän-
syn till: 
1. Vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk. 
2. Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion. 
3. Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde 

arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen. 
4. Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i 

arbetet. 
När smittämnet är känt ingår det i riskbedömningen att ta hänsyn till 

smittämnen i bilaga 1. Om smittämnet saknas i förteckningen, ska arbetsgi-

den högre riskklassen väljas. 
Vid arbete med smittämnen enligt 18-28 §§ ska det stå i riskbedömningen 

vilken skyddsnivå som arbetet ska bedrivas på. 

Förebyggande åtgärder 
7 § 
för att undvika att smittämnen sprids, och se till att antalet arbetstagare som 
riskerar att utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt. 

8 § Arbetsgivaren ska se till att den dekontaminering som behövs sker så 
snart som möjligt, med de medel och metoder som är anpassade efter behovet. 
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9 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare kan tvätta eller desinfektera 
händerna, i arbeten med smittrisk. 

Arbetsgivaren ska också vidta åtgärder för att se till att arbetstagare inte äter 
eller dricker i utrymmen med smittrisk. 

Vaccination och andra medicinska åtgärder 
10 § Arbetsgivaren ska, vid behov, erbjuda vaccination, andra medicinska 
förebyggande åtgärder, kontroller och uppföljande kontroller, om arbetstagare 
kan ha utsatts för eller riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet. 

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare får information om fördelar och 
nackdelar med en vaccination, att vaccin inte alltid ger ett fullständigt skydd 
mot infektion och att man därför också ska vidta andra skyddsåtgärder. 

Allmänna råd: Av arbetsmiljölagen följer att kostnader för vaccination, an-
dra medicinska förebyggande åtgärder, kontroller och uppföljande kontroller, 
liksom alla andra kostnader för arbetsmiljöåtgärder, ska bäras av arbetsgiva-
ren och inte belasta arbetstagare. 

Dokumentera oönskad händelse med konstaterad exponering för smittämnen 
i riskklass 3 och 4 
11 § Arbetsgivaren ska dokumentera när exponering för smittämnen i risk-
klass 3 eller 4 har konstaterats i samband med tillbud, olyckor eller andra oön-
skade händelser. 

Följande uppgifter ska dokumenteras: 
1. Namn på de personer som har exponerats. 
2. Vilken typ av arbete som utfördes. 
3. Vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3 eller 4, som arbetstagaren 

4. En beskrivning av hur exponeringen skedde. 
Uppgifterna ska sparas i tio år efter den senast kända exponeringen, eller 

i fyrtio år om exponeringen gäller smittämnen som kan ha långtidseffekter 
enligt bilaga 1. 

Läkare som utför kontroller och uppföljande kontroller enligt 10 § ska få 
tillgång till dokumentationen om exponeringar. 

Den arbetsgivare som underlåter att dokumentera exponering i strid med 
kravet i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 30 §. 

Lägsta avgiften är 5 000 kronor och högsta avgiften är 50 000 kronor. För den 

färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: 
Avgift = 5 000 kronor + (antal sysselsatta - 1) × 90 kronor. 
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal. 

10 
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Skyddsåtgärder i laboratorier där avsikten inte är att arbeta med smittämnen 
12 § Arbetsgivaren ska se till att minst skyddsnivå 2, enligt 23 §, tillämpas 
i laboratorier där man hanterar material som innehåller eller kan innehålla 
smittämnen, men där arbetet inte omfattar arbete med smittämnen enligt 18-
25 §§. 

Arbetsgivaren ska se till att minst skyddsnivå 2, enligt 23 §, tillämpas i rum 
för försöksdjur där man hanterar material eller djur som innehåller eller miss-
tänks innehålla smittämnen, men där arbetet inte omfattar arbete med smitt-
ämnen enligt 18-25 §§. 

Ytterligare skyddsåtgärder ska tillämpas, i enlighet med en högre skyddsni-
vå enligt 24-25 §§, om riskbedömningen visar att det är nödvändigt. 

Arbete med risk för kontakt med kroppsvätskor 

Utbildning för arbetstagare 
13 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare, som kan riskera att komma 
i kontakt med kroppsvätskor från människor, får särskild utbildning om de 
smittrisker som kan förekomma i verksamheten. På samma sätt ska arbetsgi-
varen för verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård se till att arbetstaga-
re inom djurens hälso- och sjukvård, som kan riskera att komma i kontakt med 
kroppsvätskor från djur, får särskild utbildning om de smittrisker som kan 
förekomma i verksamheten. 

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare får utbildningen innan de börjar sitt 
arbete. Arbetsgivaren ska se till att utbildningen och nödvändig information 
uppdateras vid förändrade risker, samt upprepas regelbundet. 

Utbildningen ska ta upp hur man ska 
1. undvika smittrisker 
2. skydda sig mot stick- och skärskador i arbetet 
3. följa hygienåtgärderna i 14 § 
4. agera, för att minska risken för smittöverföring, om en oönskad hän-

delse har inträffat 
5. rapportera oönskade händelser internt. 

Särskilda hygienåtgärder 
14 § Arbetsgivaren ska se till att särskilda hygienåtgärder tillämpas, utöver 
de i 7-9 §§, inom 

- verksamheter där man kan riskera att komma i kontakt med kropps-
vätskor från människor 



AFS 2018:4

- verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård 
- andra verksamheter där man kan riskera att komma i kontakt med 

kroppsvätskor från djur inom djurens hälso- och sjukvård. 
De särskilda hygienåtgärderna ska minst omfatta följande: 

1. Händerna ska desinfekteras före rent och efter orent arbete samt efter 
att skyddshandskar har använts. Om det behövs ska händerna tvättas 
med tvål och vatten innan de desinfekteras. 

2. Händerna ska vara fria från smycken och liknande när handtvätt och 
handdesinfektion utförs. 

3. Tekniska hjälpmedel som behövs för att förebygga smittrisker ska an-
vändas. 

4. Vassa föremål som är avsedda att användas på människor och som 
kan komma i kontakt med kroppsvätskor ska vara försedda med en 

tillgängliga på marknaden. 
5. Vassa föremål, som har använts på människa eller djur, ska hanteras 

på ett säkert sätt och genast efter användning läggas i behållare för 
skärande och stickande avfall. 

6. Skyddshylsan ska aldrig sättas tillbaka på en kanyl eller annat vasst 
föremål som har använts på människa eller djur. 

7. Vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor 
ska personlig skyddsutrustning användas, så som engångsskydds-
handskar och visir. 

8. Vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta ska 
andningsskydd användas. 

Behållare för skärande och stickande avfall 
15 § Arbetsgivaren ska se till att vassa föremål som har varit i kontakt med 
kroppsvätska från människor, eller från djur inom djurens hälso- och sjukvård, 
läggs i säkra behållare för skärande och stickande avfall. Detta gäller även för 
vassa föremål där den integrerade skyddsfunktionen har aktiverats. 

-
ande avfall, att behållarna är säkra mot genombrott av vassa föremål och att 
de inte återanvänds. 

Arbetsgivaren ska se till att avfallsbehållare för skärande och stickande av-
fall märks med orden ”skärande och stickande avfall”. 

Den arbetsgivare som inte uppfyller kraven enligt andra och tredje stycket, 
ska betala sanktionsavgift, se 30 §. 

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För 

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: 

12 
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Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta - 1) × 270 kronor. 
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal. 

Arbetskläder 
16 § För de arbetstagare som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbets-
kläder enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg 
ska arbetsgivaren se till att arbetstagare tar av arbetskläderna när arbetsdagen 
är slut. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetskläder som är använda hålls åt-
skilda från andra kläder, tvättas i minst 60 °C och förstörs vid behov. 

Allmänna råd: Av arbetsmiljölagen följer att kostnader för tvätt av arbets-
kläder som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbetskläder enligt Social-
styrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, liksom alla andra 
kostnader för arbetsmiljöåtgärder, ska bäras av arbetsgivaren och inte belasta 
arbetstagare. 

Skyddsåtgärder vid vård av människor eller djur med smittämnen i riskklass 
3 och 4 
17 § Vid vård och omvårdnad av människor som är eller misstänks vara 
smittade med smittämnen i riskklass 3 eller 4, ska arbetsgivaren se till att de 
skyddsåtgärder som behövs enligt resultatet av riskbedömningen väljs och 
tillämpas. Detsamma gäller för djur som vårdas på djursjukhus eller klinik 
och som är eller misstänks vara smittade med smittämnen i riskklass 3 eller 4. 

Förutom de skyddsåtgärder som följer av riskbedömningen ska relevanta 
skyddsåtgärder enligt nedan väljas och tillämpas: 

1. Arbetsområdet är avskilt från annan verksamhet i samma byggnad. 
2. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare. 

liknande. 
4. Arbetsområdet kan tillslutas helt för att möjliggöra dekontaminering 

med validerad metod. 
5. Arbetsområdet ska ha undertryck. 
6. Bänkar, arbetsytor och golv ska vara vattentäta och lätta att rengöra 

och de ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel och 
liknande. 

7. Utrustning ska dekontamineras innan den tas ut från arbetsområdet. 

blicka arbetsområdet. 
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10. Infekterat material, inklusive djur, hanteras i en mikrobiologisk säker-
hetsbänk, isolator eller motsvarande lämplig inneslutning. 

11. Förbränning eller en annan validerad metod används för att avdöda-
smittämnen i djurkadaver. 

Arbete med smittämnen i laboratorier, i rum för försöksdjur 
och i industriella processer 

Utbildning och information 
18 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som arbetar med smittämnen 
får den praktiska och teoretiska utbildning och den information som är nöd-
vändig för att förebygga att de utsätts för smittämnen. 

Om vassa föremål som är kontaminerade med smittämnen används, ska 
kraven enligt 13 § ingå i utbildningen och informationen. 

Arbetstagare ska få utbildningen och informationen innan de påbörjar arbe-
tet med smittämnen. Utbildningen och informationen ska omfatta åtminstone 
följande: 

1. Resultatet av riskbedömningen inklusive en redovisning av vilka häl-
sorisker smittämnena kan ge. 

3. Hur och vilka skyddsåtgärder som ska tillämpas. 
4. Hur man ska rapportera internt om oönskade händelser. 

Arbetsgivaren ska se till att utbildningen och informationen uppdateras om 
risker förändras samt upprepas regelbundet. 

Åtgärdsplan vid olycka med utsläpp av smittämnen 
19 § Vid arbete med smittämnen i riskklass 4 ska arbetsgivaren upprätta en 
åtgärdsplan vid olycka med utsläpp av smittämnen. 

En sådan åtgärdsplan ska också upprättas vid arbete med smittämnen i risk-
klass 3, om ett utsläpp av smittämnena kan orsaka allvarliga infektioner hos 
människor. 

Åtgärdsplanen ska vara skriftlig och vid behov sättas upp på arbetsstället. 
Övningar av åtgärderna ska ske årligen eller oftare om det behövs. 

Avfall och kontaminerat material från arbete med smittämnen 
20 § -
terial, utrustning och avfall, som inte är dekontaminerat enligt 8 §, ska samlas 
upp, lagras och inaktiveras på ett säkert sätt. 

14 
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Arbetsgivaren ska se till att avfallsbehållare för kontaminerat material är 

Om vassa föremål är kontaminerade med smittämnen ska även kraven på 
avfallsbehållare enligt 15 § uppfyllas. 

Smittämnen i riskklass 3 och 4 måste avdödas med en validerad metod i 
anslutning till verksamheten innan de lämnar arbetsområdet. 

Arbetsområdet ska vara utrustat så att avloppsvatten kan dekontamineras 

Skyddsåtgärder för alla verksamheter vid arbete med smittämnen 
21 § Om riskbedömningen inte tydligt visar vilken skyddsnivå som be-
hövs och allvarlig hälsorisk inte kan uteslutas, ska arbetet bedrivas på minst 
skyddsnivå 3 enligt 24 §. 

22 § När arbetskläder och personlig skyddsutrustning ska användas vid 
arbete med smittämnen, ska arbetsgivaren se till att arbetstagare tar av arbets-
kläderna och den personliga skyddsutrustningen innan de lämnar arbetsom-
rådet. 

Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetskläderna och den personliga skydds-
utrustningen dekontamineras, tvättas i minst 60 °C och förstörs vid behov. 

Allmänna råd: Av arbetsmiljölagen följer att kostnader för tvätt av arbets-
kläder som ska bäras enligt 22 §, liksom alla andra kostnader för arbetsmiljöåt-
gärder, ska bäras av arbetsgivaren och inte belasta arbetstagare. 

Skyddsnivåer för arbete med smittämnen i laboratorier och i rum för för-
söksdjur 
23 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 2 i la-
boratorier och i rum för försöksdjur bedrivs med skyddsåtgärder på minst 
skyddsnivå 2 enligt följande: 

1. Arbetsområdet ska vara avgränsat från annan verksamhet i samma 
byggnad. Arbetsområdet ska, om riskbedömningen visar att det be-
hövs, kunna tillslutas för att möjliggöra dekontaminering med valide-
rad metod. 

2. Bänkar, arbetsytor och golv ska vara vattentäta och lätta att rengöra 
och de ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel och 
liknande. 

3. Smittämnen ska förvaras så att ingen exponeras. 
4. Tillträde ska vara tillåtet endast för arbetstagare som är informerade 

om riskerna. 
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5. Varningsskylten biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
-

ten ska ange riskklass eller skyddsnivå. 

7. Vid luftburen smitta, och i övrigt om riskbedömningen visar att det 
behövs, ska infekterat material och djur hanteras i en mikrobiologisk 
säkerhetsbänk, isolator eller motsvarande lämplig inneslutning. 

kunna överblicka arbetsområdet. 
9. Vid arbete med försöksdjur ska förbränning eller annan validerad me-

tod användas för att avdöda smittämnen i djurkadaver. 

24 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 3 i la-
boratorier och i rum för försöksdjur bedrivs med skyddsåtgärder på minst 
skyddsnivå 3 enligt följande: 

1. Arbetsområdet ska vara avgränsat från annan verksamhet i samma 
byggnad. Vid luftburen smitta, och i övrigt om riskbedömningen visar 
att det behövs, ska arbetsområdet kunna tillslutas helt för att möjlig-
göra dekontaminering med validerad metod. 

2. Bänkar, arbetsytor och golv ska vara vattentäta och lätta att rengöra 
och de ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel och 
liknande. 

3. Smittämnen ska förvaras så att ingen exponeras. 
4. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare. 
5. Varningsskylten biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif-

Skylten ska ange riskklass eller skyddsnivå. Varningsskylten ska även 
informera om tillträdesrestriktioner och ange kontaktperson. 

7. Vid luftburen smitta, och i övrigt om riskbedömningen visar att det 
behövs, ska infekterat material och djur hanteras i en mikrobiologisk 
säkerhetsbänk, isolator eller motsvarande lämplig inneslutning. 

blicka arbetsområdet. 
9. Vid arbete med smittämnen som sprids genom luften ska arbetsområ-

det ha undertryck och tillträdet ska ske via luftsluss. 
10. Vid arbete med smittämnen som sprids genom luften, och i övrigt 

11. Ett laboratorium ska innehålla egen utrustning, om riskbedömningen 
visar att det behövs. 

16 
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12. Vid arbete med försöksdjur ska förbränning eller annan validerad me-
tod användas för att avdöda smittämnen i djurkadaver. 

25 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 4 i labo-
ratorier och i rum för försöksdjur bedrivs med skyddsåtgärder på skyddsnivå 
4 enligt följande: 

1. Arbetsområdet ska vara helt avgränsat från annan verksamhet i sam-
ma byggnad och ska kunna tillslutas helt för att möjliggöra dekonta-
minering med validerad metod. 

2. Bänkar, arbetsytor, golv, väggar och tak ska vara vattentäta och lätta 
att rengöra och de ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfek-
tionsmedel och liknande. 

3. Smittämnen ska förvaras så att ingen exponeras. 
4. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare. 
5. Varningsskylten biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif-

Skylten ska ange riskklass eller skyddsnivå. Varningsskylten ska även 
informera om tillträdesrestriktioner och ange kontaktperson. 

7. Smittämnen och infekterat material och djur ska hanteras i en mikro-
biologisk säkerhetsbänk, isolator eller motsvarande lämplig inneslut-
ning. 

blicka arbetsområdet. 
9. Arbetsområdet ska alltid ha undertryck och tillträde ska ske via 

luftsluss. 

11. Ett laboratorium ska innehålla egen utrustning. 
12. Vid arbete med försöksdjur ska förbränning eller annan validerad me-

tod användas för att avdöda smittämnen i djurkadaver. 

Skyddsnivåer för arbete med smittämnen i industriella processer 
26 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 2 i in-
dustriella processer bedrivs med skyddsåtgärder på minst skyddsnivå 2 enligt 
följande: 

1. Arbetsområdet ska vara avgränsat från annan verksamhet. Arbetsom-
rådet ska, om riskbedömningen visar att det behövs, kunna tillslutas 
för att möjliggöra dekontaminering med validerad metod. 

2. Smittämnen ska hanteras i ett slutet system som fysiskt avskiljer pro-
cessen från övrig omgivning inom arbetsområdet. 
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3. Bänkar, arbetsytor och golv ska vara vattentäta och lätta att rengöra 
och de ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel och 
liknande. 

4. Tillträde ska vara tillåtet endast för arbetstagare som är informerade 
om riskerna. 

5. Varningsskylten biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
-

ten ska ange riskklass eller skyddsnivå. 
6. Utsläpp från det slutna systemet ska minimeras genom utformningen 

av tätningar, avluftning och metoder för insamling av prover, tillförsel 
av material och överföring av levande prover mellan system. 

7. Avloppsvatten från processen ska dekontamineras, genom validerade 
metoder, före slutgiltigt utsläpp. 

8. Större mängder odlingsvätska ska dekontamineras genom validerade 
metoder, innan vätskan förs ut från det slutna systemet. 

9. Arbetstagare ska bära arbetskläder och, om det behövs, personlig 
skyddsutrustning. 

27 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 3 i in-
dustriella processer bedrivs med skyddsåtgärder på minst skyddsnivå 3 enligt 
följande: 

1. Arbetsområdet ska vara avgränsat från annan verksamhet. Vid luftbu-
ren smitta, och i övrigt om riskbedömningen visar att det behövs, ska 
arbetsområdet kunna tillslutas helt för att möjliggöra dekontamine-
ring med validerad metod. 

2. Smittämnen ska hanteras i ett slutet system som fysiskt avskiljer pro-
cessen från övrig omgivning inom arbetsområdet. Om riskbedöm-

förhindra luftföroreningar. 
3. Bänkar, arbetsytor och golv ska vara vattentäta och lätta att rengöra 

och de ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektionsmedel och 
liknande. 

4. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare. 
5. Varningsskylten biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif-

Skylten ska ange riskklass eller skyddsnivå. Varningsskylten ska även 
informera om tillträdesrestriktioner och ange kontaktperson. 

6. Utsläpp från det slutna systemet ska förhindras genom utformningen 
av tätningar, avluftning och metoder för insamling av prover, tillförsel 
av material och överföring av levande prover mellan system. 

18 
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7. Avloppsvatten från processen ska dekontamineras, genom validerade 
kemiska eller fysikaliska metoder, före slutgiltigt utsläpp. 

8. Större mängder odlingsvätska ska dekontamineras genom validerade 
kemiska eller fysikaliska metoder, innan vätskan förs ut från det slut-
na systemet. 

9. Arbetstagare ska bära arbetskläder och personlig skyddsutrustning. 
10. Vid arbete med smittämnen som sprids genom luften ska arbetsområ-

det ha undertryck och tillträde ska ske genom luftsluss. 

att det behövs, även tilluft. 
12. All vätska från ett slutet system ska kunna samlas i arbetsområdet. 

28 § Arbetsgivaren ska se till att arbete med smittämnen i riskklass 4 i indu-
striella processer bedrivs med skyddsåtgärder på skyddsnivå 4 enligt följande: 

1. Arbetsområdet ska vara helt avgränsat från annan verksamhet och 
arbetsområdet ska kunna tillslutas helt för att möjliggöra dekontami-
nering med validerad metod. 

2. Smittämnen ska hanteras i ett slutet system som fysiskt avskiljer pro-
-

hindra luftföroreningar. 
3. Bänkar, arbetsytor, golv och väggar ska vara vattentäta och lätta att 

rengöra och de ska tåla syror, alkalier, lösningsmedel, desinfektions-
medel och liknande. 

4. Tillträde ska vara tillåtet endast för behöriga arbetstagare. 
5. Varningsskylten biologisk fara, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif-

Skylten ska ange riskklass eller skyddsnivå. Varningsskylten ska även 
informera om tillträdesrestriktioner och ange kontaktperson. 

6. Utsläpp från det slutna systemet ska förhindras genom utformningen 
av tätningar, avluftning och metoder för insamling av prover, tillförsel 
av material och överföring av levande prover mellan system. 

7. Avloppsvatten från processen ska dekontamineras, genom validerade 
kemiska eller fysikaliska metoder, före slutgiltigt utsläpp. 

8. Större mängder odlingsvätska ska dekontamineras genom validerade 
kemiska eller fysikaliska metoder, innan vätskan förs ut från det slut-
na systemet. 

9. Arbetstagare ska byta om till arbetskläder och personlig skyddsut-
rustning innan tillträde till arbetsområdet. 

10. Arbetsområdet ska alltid ha undertryck och tillträde ska ske genom 
luftsluss. 
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12. All vätska från ett slutet system ska kunna samlas i arbetsområdet. 

Anmälan av arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen 
29 § Första gången en arbetsgivare avser att arbeta med, eller förvara, kon-
centrerade smittämnen i riskklass 2, 3 eller 4 ska arbetsgivaren anmäla verk-
samheten till Arbetsmiljöverket, senast 30 dagar innan arbetet påbörjas. Även 

Anmälan behövs inte för verksamheter där arbetet med smittämnen enbart 
omfattar primär odling eller koncentrering direkt ur ett prov från människa 
eller djur, utan ytterligare odling. 

Anmälan behövs inte för verksamheter som omfattar arbete med genetiskt 

och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om innesluten användning av genetiskt 

I anmälan ska följande uppgifter lämnas: 
1. Arbetsgivarens namn*, adress* och organisationsnummer**. 
2. Besöksadressen till arbetsstället där arbetet med smittämnen ska be-

drivas**. 
3. Namn och kontaktuppgifter för den som är kontaktperson* vid an-

mälan. 
4. Namn, kontaktuppgifter, befattning och kunskaper för den person 

som har det övergripande ledningsansvaret för verksamheten där 
arbetet med smittämnen ska ske*. 

5. Namn, kontaktuppgifter, befattning och kunskaper för den person 
som har direkt ledningsansvar för arbetstagarna om det är någon 
annan än den som har det övergripande ledningsansvaret*. 

6. Verksamhetens inriktning: laboratorieverksamhet, försöksdjur med 
smittämnen, förvaring av koncentrerade smittämnen, industriell 
process eller annat (beskriv vad)**. 

7. Namn och riskklass för de smittämnen som hanteras*. En förteck-

riskbedömningen enligt 6 §*. 
9. Vilken skyddsnivå som är nödvändig enligt resultatet av riskbe-

dömningen**. 
10. Eventuella skyddsåtgärder som tillämpas, utöver de obligatoriska 

åtgärderna enligt 23-28 §§*. 

20 
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11. Översiktlig beskrivning av vilka övriga förebyggande åtgärder som 
planeras*. 

Vid en ändring i någon av de uppgifter i fjärde stycket som är markerade 
med en asterisk (*) ska arbetsgivaren senast inom 30 dagar anmäla ändringen 
eller ändringarna till Arbetsmiljöverket. 

Vid en ändring i någon av de uppgifter i fjärde stycket som är markerade 
med två asterisker (**) måste arbetsgivaren göra en ny anmälan om arbete med 
smittämnen enligt första och fjärde stycket. 

Den arbetsgivare som underlåter att anmäla arbete med smittämnen i strid 
med kravet i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 30 §. 

Lägsta avgiften är 5 000 kronor och högsta avgiften är 50 000 kronor. För den 

färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: 
Avgift = 5 000 kronor + (antal sysselsatta - 1) × 90 kronor. 
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal. 

Bestämmelser om sanktionsavgifter 
30 § Bestämmelserna i 11 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 3 § första stycket 
2 arbetsmiljölagen (1977:1160). Bestämmelserna i 15 § utgör föreskrifter enligt 
4 kap. 4 § samma lag. Bestämmelserna i 29 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 8 § 
första stycket 2 samma lag. 

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt 8 
kap. 5-10 §§ arbetsmiljölagen. Sanktionsavgifternas storlek beräknas enligt de 
grunder som anges i 11 §, 15 § och 29 §. 

1. Denna författning träder i kraft den 19 november 2018. 
2. Genom denna författning upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

(AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpå-
verkan, överkänslighet. 

3. Anmälan om användning av smittämnen enligt 28 § de upphävda 
föreskrifterna (AFS 2005:1) och tillstånd som är giltiga vid tiden för 
ikraftträdandet och har meddelats enligt 29 § de upphävda föreskrif-
terna (AFS 2005:1) ska gälla som anmälan om arbete med smittämnen 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. 
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4. Verksamheter med användning av smittämnen enligt 28 § de upp-
hävda föreskrifterna (AFS 2005:1), som bedrivs sedan den 5 juni 2005, 
ska anses ha anmält verksamheten för första gången enligt 29 § första 
stycket. 

ERNA ZELMIN-EKENHEM 

Jens Åhman Anna Varg 
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Bilaga 1 

Bilaga 1. Förteckning över smittämnen med tillhörande 
riskklass 
Mikroorganismerna i förteckningen är smittämnen i riskklass 2–4 som har 

inte fullständig. Det innebär att om en mikroorganism saknas, betyder det inte 
att den automatiskt tillhör riskklass 1. 

-
dom hos människor. 

tagare. Särskild hänsyn kan behöva tas till infektionskänsliga arbetstagare. 
Nomenklaturen är inte alltid uppdaterad enligt de senaste rönen. Där namn 

har bytts anges ofta också det tidigare namnet i kolumnen Anmärkningar. 
Noteringen ”spp.” omfattar övriga arter i släktet som är kända för att vara 

sjukdomsframkallande hos människor. 

allmänt tillgängligt eller att det är effektivt mot alla varianter av smittämnet. 
Noteringen ”Långtidseffekter” innebär att smittämnet kan ha lång inkuba-

tionstid eller att det kan medföra en latent infektion. 



AFS 2018:4

A Förteckning över bakterier 
Antibiotikaresistenta bakterier tillhör normalt samma riskklass som anti-
biotikakänsliga av samma art. 

Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

Actinomadura madurae 2 
Actinomadura pelletieri 2 
Actinomyces gerencseriae 2 
Actinomyces israeli 2 
Actinomyces spp. 2 
Aggregatibacter actinomyce- 2 Actionbacillus actinomyce-
temcomitans temcomitans 
Anaplasma phagocytophilum 2 Ehrlichia phagocytophilum 
Arcanobacterium haemolyti- 2 Corynebacterium haemolyticum 
cum 
Bacillus anthracis 3 Toxinproduktion 
Bacteroides fragilis 2 
Bartonella bacilliformis 2 
Bartonella quintana 2 Rochalimaea quintana 
Bartonella spp. 2 Rochalimaea spp. 
Bordetella bronchiseptica 2 
Bordetella parapertussis 2 
Bordetella pertussis 2 
Borrelia burgdorferi 2 
Borrelia duttonii 2 
Borrelia recurrentis 2 
Borrelia spp. 2 
Brachyspira spp. 2 Serpulina spp. 
Brucella abortus 3 
Brucella canis 3 
Brucella melitensis 3 
Brucella suis 3 
Burkholderia mallei 3 Pseudomonas mallei 
Burkholderia pseudomallei 3 Pseudomonas pseudomallei 
Campylobacter fetus 2 
Campylobacter jejuni 2 
Campylobacter spp. 2 
Cardiobacterium hominis 2 

24 
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Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

Chlamydophila trachomatis 2 Chlamydia trachomatis 
Chlamydophila pneumoniae 2 Chlamydia pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 3 Chlamydia psittaci 

Fågelassocierade stammar 
Chlamydophila psittaci 2 Chlamydia psittaci 

Andra stammar. 
Clostridium botulinum 2 Toxinproduktion 
Clostridium perfringens 2 
Clostridium tetani 2 Toxinproduktion 

Clostridium spp. 2 
Corynebacterium diphtheriae 2 Toxinproduktion 

Corynebacterium minutissi-
mum 

2 

Corynebacterium pseudotuber-
culosis 

2 

Corynebacterium spp. 2 
Coxiella burnetii 3 
Edwardsiella tarda 2 
Ehrlichia spp. 2 
Eikenella corrodens 2 

-
tica 

2 Flavobacterium meningosepticum 

Enterobacter aerogenes/cloacae 2 
Enterobacter spp. 2 
Enterococcus spp. 2 
Erysipelothrix rhusiopathiae 2 
Escherichia coli 2 Undantaget ickepatogena 

stammar. 
Escherichia coli, verotoxigena 
stammar (t.ex. O157:H7 eller 
O103) 

3 Toxinproduktion 
Normalt inte luftburen. 

2 
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Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

Francisella tularensis spp. 
holarctica 

2 Francisella tularensis Typ B 
Betraktas som riskklass 3 till dess 
typning skett som bekräftar en 

Francisella tularensis spp. 
tularensis 

3 Francisella tularensis Typ A 

Fusobacterium necrophorum 2 
Gardnerella vaginalis 2 
Haemophilus ducreyi 2 

2 
Haemophilus spp. 2 
Helicobacter pylori 2 
Klebsiella oxytoca 2 
Klebsiella pneumoniae 2 
Klebsiella spp. 2 
Legionella pneumophila 2 
Legionella spp. 2 
Leptospira interrogans 2 Gäller alla serotyper. 
Listeria ivanovii 2 
Listeria monocytogenes 2 
Morganella morganii 2 
Mycobacterium bovis, BCG-
stam 

2 Vaccinstam 

Mycobacterium leprae 
Tuberkulösa mykobakterier 
(MTC) 

3 
M. tuberculosis-komplexet 
Långtidseffekter bör beaktas.

 Mycobacterium africanum 3 
 Mycobacterium bovis 3 
 Mycobacterium caprae 3

  Mycobacterium microti 3 Normalt inte luftburen.
 Mycobacterium pinnipedii 3

  Mycobacterium tuberculosis 
Icke-tuberkulösa mykobakte-
rier (NTM) 

3 
M. avium/intracellulare-kom-
plexet

 Mycobacterium abcessus 2
 Mycobacterium avium 2 Inkluderar spp. avium, paratur-

berculosis och silvaticum 
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Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning

 Mycobacterium chelonae 2
 Mycobacterium chimaera 2
 Mycobacterium fortuitum 2

  Mycobacterium intracellulare 2
 Mycobacterium malmoense 2
 Mycobacterium marinum 2

  Mycobacterium scrofulaceum 2
 Mycobacterium simiae 2

2
 Mycobacterium ulcerans 3 Normalt inte luftburen.
 Mycobacterium xenopi 2 

Mycoplasma hominis 2 
Mycoplasma pneumoniae 2 
Neisseria gonorrhoeae 2 
Neisseria meningitidis 2 
Neorickettsia sennetsu 2 Ehrlichia sennetsu, Rickettsia 

sennetsu 
Nocardia asteroides 2 
Nocardia brasiliensis 2 
Nocardia farcinica 2 
Nocardia nova 2 
Nocardia otitidiscaviarum 2 
Orientia tsustugamushi 3 Rickettsia tsutsugamushi 
Pasteurella multocida 2 
Pasteurella spp. 2 
Peptostreptococcus anaerobius 2 
Plesiomonas shigelloides 2 
Porphyromonas spp. 2 
Prevotella spp. 2 
Proteus mirabilis 2 
Proteus penneri 2 
Proteus vulgaris 2 
Providencia alcalifaciens 2 Proteus inconstans 
Providencia rettgeri 2 Proteus rettgeri 
Providencia spp. 2 
Pseudomonas aeruginosa 2 
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Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

Pseudomonas mallei och pseu-
domallei, se Burkholderia 
Rhodococcus hoagii 2 Rhodococcus equi 
Rickettsia akari 3 Normalt inte luftburen. 
Rickettsia canadensis 3 Rickettsia canada 

Normalt inte luftburen. 
Rickettsia conorii 3 
Rickettsia montanensis 3 Rickettsia montana 

Normalt inte luftburen. 
Rickettsia typhi 3 Rickettsia mooseri 

3 
Rickettsia rickettsii 3 
Rickettsia spp. 
Rochalimaea quintana, 
se Bartonella quintana 

2 

Salmonella enterica subsp. 2 

Salmonella enterica subsp. 
enterica ser. enteritidis 

2 Salmonella enteritidis 

Salmonella enterica subsp. en-
terica ser.  paratyphi A, B, C 

2 Salmonella paratyphi A, B, C 

Salmonella enterica subsp. 
enterica ser. typhimurium 

2 Salmonella typhimurium 

Salmonella enterica subsp. 
enterica ser. typhi 

3 Salmonella typhi 

Normalt inte luftburen. 
Salmonella subsp. enterica, 
andra ser. 

2 

Shigella boydii 2 
Shigella dysenteriae (Typ 1) 3 Toxinproduktion 

Normalt inte luftburen. 
Shigella dysenteriae 2 Andra än typ 1. 

2 
Shigella sonnei 2 
Staphylococcus aureus 2 
Streptobacillus moniliformis 2 
Streptococcus pneumonia 2 
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Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

Streptococcus pyogenes 2 
Streptococcus suis 2 
Streptococcus spp. 2 
Treponema carateum 2 
Treponema pallidum 2 
Treponema pertenue 2 
Treponema spp. 2 
Truperella pyogenes 2 Actinomyces pyogenes 
Vibrio cholerae 2 Inklusive El Tor. 

Toxinproduktion 

Vibrio parahaemolyticus 2 
Vibrio spp. 2 
Yersinia enterocolitica 2 
Yersinia pestis 3 
Yersinia pseudotuberculosis 2 
Yersinia spp. 2 
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B Förteckning över virus 
Virus listas familjevis i alfabetisk ordning. 

Taxonomin bygger inte alltid på genetiskt släktskap. Vid mycket lika eller 
identisk sjukdomsbild, riskklass och genetiskt släktskap används en samlande 
benämning. 

Många virus saknar svenska namn. I några fall är namnen översatta från 
engelskan och i andra fall anges både svenska och engelska benämningar. Med 
långtidseffekter menas t.ex. lång inkubationstid eller latenta infektioner. 

Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

Adenoviridae (Adenovirus) 
Alla virus i familjen 2 

Arenaviridae (Arenavirus) 
LCM-Lassafeberviruskomplex: 

Lassafebervirus 
Den gamla världens arenavirus. 

4 
Lymfocytiskt choriomeningit-
virus, stammar som infekterar 
och ger upphov till sjukdom 
hos primater 

3 

Lymfocytiskt choriomeningit-
virus, e.g. Armstrong 

 

Mopeiavirus 

2 

2 
Tacaribeviruskomplex: Den nya världens arenavirus. 

Flexalvirus 3 
Guanaritovirus 4 
Juninvirus 4 
Juninvirus Candid#1 2 Vaccinstam 
Machupovirus 4 
Sabiavirus 4 

Andra känt patogena arenavirus 2 
Astroviridae (Astrovirus) 

Alla virus i familjen 2 
Bunyaviridae (Bunyavirus) 

Bunyamwera serogrupp 2 Exempel: Bunyamweravirus, 
Cache Valleyvirus 
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Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

California serogrupp 

Germistonvirus 
Oropouchevirus 

Andra känt patogena Bunyaviridae 

2 

2 
3 
2 

Caliciviridae (Calicivirus) 
Norovirus 2 Norwalkvirus 

Andra känt patogena Caliciviridae 2 

SARS-virus 

MERS-virus 

Andra Coronaviridae 

Ebolavirus 

Marburgvirus 

Denguevirus 
Gula febernvirus 
Hepatit C-virus 

Hepatit G-virus 

Exempel: La crosse, Jameston 
Canyon virus, Snowshoe hare 
virus, Tahyna, Inkoo, Califor-
nia encephalitis virus 

Coronaviridae (Coronavirus) 
3 Severe Acute Respiratory 

Syndrome virus 
3 Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus 
(MERS-CoV) 

2 
Filoviridae (Filovirus) 

4 Zaire, Bundigugya, Sudan, 
Reston, Taï forest 

4 
Flaviviridae (Flavivirus) 

Japansk B encefalitvirus 
Kyasanur Forestvirus 
Langatvirus 
Louping ill-virus 
Murray Valley encefalitvirus 

3 
3 
3 

3 

3 
3 
2 
3 
3 

Långtidseffekter 
Normalt inte luftburen. 
Långtidseffekter 
Normalt inte luftburen. 

Normalt inte luftburen. 
Även känd som Australian 
mosquito-borne encephalitis 
virus. 

Omsk haemorrhagisk febervirus 3 
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Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

3 
3 
3 
3 Normalt inte luftburen. 
3 
2 Potentiellt fosterskadande. 

3 
Fästingburen encefalit, exem-

-
rov, Kumlinge, Torö, Salem 

3 
Fästingburen encefalit, exem-
pel: Sofjin, Oshima 

3 
Fästingburen encefalit, exem-
pel: Aina, Latvia, Kokkola 

2 

Powassan encefalitvirus 
Rociovirus 
St Louis encefalitvirus 
Wesselsbronvirus 
West Nile febervirus 
Zikavirus 

Fästingburna encefalitvirus (TBE): 
TBE West European subtype, 
Central European tick-borne 
encephalitis virus 

TBE Far Eastern subtype, Russi-
an spring-summer encephalitis 

TBE Siberian subtype 

Hantaviridae (Hantavirus) 
Hantavirus, HPS-orsakande 
(Hantavirus Pulmonary Syn-
drome) 
Hantavirus, HFRS-orsakande 
hantavirus (Haemorrhagic fever
with renal syndrome) 

 

Hantavirus, NE-orsakande 
(Nephropathia epidemica) 

Andra känt patogena hantavirus 

3 

3 

2 

2 

Exempel: Sin nombrevirus
(även känt som Muerto 
Canyon), Andesvirus 

 

Exempel: Dobravavirus (även 
känt som Belgradvirus), Han-
taanvirus, Seoulvirus 
Exempel: Puumalavirus 

Exempel: Prospect Hillvirus, 
Tulavirus 

Hepadnaviridae (Hepadnavirus) 
Hepatit B-virus 3 Långtidseffekter 

Normalt inte luftburen. 
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Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

Hepatit D-virus (Delta) 3 Vaccin mot hepatit B-virus 
kommer att skydda arbets-
tagare som inte redan har 
påverkats av hepatit D-virus, 
eftersom viruset bara är pato-
gent för arbetstagare vid sam-
tidig eller sekundär infektion 
orsakad av hepatit B-virus. 
Normalt inte luftburen. 

Hepeviridae (Hepatitvirus) 
Hepatit E-virus 3 Normalt inte luftburen. 

Herpesviridae (Herpesvirus) 
Cytomegalovirus (CMV) 
Epstein-Barrvirus (EBV) 
Herpesvirus simiae 
Herpes simplexvirus typ 1 och 2 
Humant B-lymfotropiskt virus 
Humant herpesvirus 7 
Humant herpesvirus 8 

2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

B virus 

HBLV-HHV6 
HHV7 
HHV8 Långtidseffekter 

Narioviridae (Nairovirus) 
Krim-Kongo haemorragisk 
febervirus (CCHFV) 

Andra känt patogena Nairovirus 

4 

2 
2 

Crimean-Congo haemorrhagic 
fever virus. 

Orhtomyxoviridae (Orthomyxovirus) 

virus (HPAIV) 
Fästingburna Orthomyxoviridae: 

Dhorivirus 
Thogotovirus 

2 

3 
B. 

2 
2 

Papovaviridae (Papovavirus) 
BK-virus 2 Långtidseffekter 
JC-virus 2 Långtidseffekter 
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Papillomavirus (humana) 2 Långtidseffekter 
Paramyxoviridae (Paramyxovirus) 

Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

Hendravirus 
Humant orthopneumovirus 

Humant respirovirus 1 och 3 
Humant rubulavirus 2 och 4 
Mässlingvirus (morbillivirus) 
Newcastle diseasevirus 
Nipahvirus 
Påssjukevirus (parotitvirus) 

4 
2 

2 
2 
2 
2 
4 
2 

Equine morbillivirus 
Respiratory syncytial virus, 
RSV 

Parvoviridae (Parvovirus) 
Primat erythroparvorvirus 1 2 

Phenuiviridae 
Phlebovirus: 

Rift Valley febervirus 

Toscanavirus 
Andra känt patogena Phlebovirus 

3 
2 

2 
2 

Humant parvovirus, B 19 

Naples virus 
Punta Torovirus 
Ukuniemivirus, Heartlandvi-
rus, Chagresvirus, Chandiru-
virus 

Picornaviridae (Picornavirus) 
Enterovirus: 

Coxsackievirus 
Coxsackievirus 24 

Echovirus 
Enterovirus 70 

Enterovirus 73 
Poliovirus 
Rhinovirus 

2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

Även känt som Acute hae-
morrhagic conjunctivitis virus 
(AHC). 

Även känt som Acute hae-
morrhagic conjunctivitis virus 
(AHC). 

34 



AFS 2018:4

35 

Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

Andra känt patogena picornavirus 2 

Hepatovirus: 
Hepatit A-virus 

Parechovirus: 
Humant parechovirus typ A 
och B 
Ljunganvirus 

Cardiovirus: 
Saffold virus 

Kobuvirus: 
Aichivirus 1 

Cosavirus: 
Cosavirus A 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Poxviridae (Poxvirus) 
Buffalopoxvirus 

Cowpoxvirus 
Elephantpoxvirus 
Paravacciniavirus 

Molluscum contagiosumvirus 
Monkeypoxvirus 
Orfvirus 
Rabbitpoxvirus 
Vacciniavirus 
Smittkoppvirus (variola, major 
och minor) 
Whitepoxvirus (”variola virus”) 

Yatapoxvirus: 
Tanapoxvirus 

2 

2 
2 
2 

2 
3 
2 
2 
2 
4 

4 

2 

Humant enterovirus typ 72; 
Hepatovirus A. 

ett av buffalopoxtyp och det 
andra en variant av vaccinia-
virus. 

Variant av cowpoxvirus. 
Milkers’ nodule, pseudo-
cowpox 

Yaba monkey tumorvirus 2 
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Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

Reoviridae (Reovirus) 
Coltivirus 2 
Humana rotavirus 2 
Orbivirus 2 
Reovirus 2 

Retroviridae (Retrovirus) 
Humant immunbristvirus (HIV) 3 Långtidseffekter 

Normalt inte luftburen. 
Humant T-cell lymfotroptiskt 
virus, typ 1 och 2 

3 HTLV 1 och 2 
Primat T-lymfotropiskt virus 
1 och 2 
Långtidseffekter 
Normalt inte luftburen. 

(SIV) 
3 

några bevis för sjukdom hos 
människor som orsakats av de 
andra retrovirusen av ap- 
ursprung. Som säkerhetsåtgärd 
behövs dock skyddsnivå 3. 
Normalt inte luftburen. 

Rhaboviridae (Rhabovirus) 
Lyssavirus: 

Australian bat lyssavirus 3 
Duvenhagevirus 3 
European bat lyssavirus 1 och 2 3 
Lagos batvirus 3 
Mokolavirus 3 
Rabiesvirus 3 

Normalt inte luftburen. 
Vesiculovirus: 

Vesikulärt stomatitvirus 2 
Piryvirus 3 

Togaviridae (Togavirus) 
Alfavirus: 

Eastern equine encephalomy-
elitvirus 
Bebaruvirus 

3 

2 
Chikungunyavirus 3 Normalt inte luftburen. 
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Smittämne Risk-
klass 

Anmärkning 

Evergladesvirus 
Mayarovirus 
Mucambovirus 
Ndumuvirus 
O’nyong-nyongvirus 
Ross Rivervirus 
Semliki forestvirus 
Sindbisvirus 
Tonatevirus 

-
lomyelitisvirus 
Western equine encephalomy-
elitisvirus 

Andra kända alfavirus 
Rubivirus: 

Röda hundvirus ( rubella) 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

3 

2 

2 

Normalt inte luftburen. 

Normalt inte luftburen. 

Rubivirus 

Reproduktionsstörande; 
förbud att exponera gravida 

Arbetsmiljöverkets föreskrif-
ter om gravida och ammande 
arbetstagare. 

Toroviridae (Torovirus) 
Alla virus i familjen 2 

Hepatitvirus som ännu inte 3 Långtidseffekter. 
Normalt inte luftburen. 
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C Förteckning över prioner 
Prioner eller atypiska smittämnen förknippade med transmissibel spongio-
form encefalopati, TSE. Samtliga har långtidseffekter, till exempel lång inku-
bationstid eller latenta infektioner.
 Smittämne Risk-

klass
 Anmärkning 

Agens som orsakar bovin spongi-
oform encefalopati (BSE) 

3 Normalt inte luftburen. 

Andra agens utöver BSE som ger 
TSE-liknande symtom hos djur, 
utom scrapie 

3 Normalt inte luftburen. Det 

hos människa orsakad av 
animala TSE utom BSE. Som 
säkerhetsåtgärd behövs dock 
skyddsnivå 3. 

-
feldt-Jakob sjukdom (CJD) och 
variant av CJD 

3 Normalt inte luftburen. 

Agens som orsakar Gerst-
mann-Sträussler-Scheinker syn-
drom (GSS) 

3 Normalt inte luftburen. 

Agens som orsakar kuru 3 Normalt inte luftburen. 
Agens som orsakar scrapie 2 -

tion hos människa orsakad av 
scrapie. Som säkerhetsåtgärd 
behövs dock skyddsnivå 2. 
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D Förteckning över humana invärtesparasiter 

inte med i förteckningen. 
Riskklassen avser de stadier i parasitens livscykel inom vilken den är smitt-

sam för arbetstagare på arbetsställen.

 Smittämne Risk-
klass

 Anmärkning 

Acanthamoeba castellan 2 
Ancylostoma duodenale 2 
Angiostrongylus cantonensis 2 
Angiostrongylus costaricensis 2 
Ascaris lumbricoides 2 Allergiska effekter. 
Ascaris suum 2 Allergiska effekter. 
Babesia divergens 2 
Babesia microti 2 
Balantidium coli 2 
Brugia malayi 2 
Brugia pahangi 2 
Capillaria philippinensis 2 
Capillaria spp. 2 
Clonorchis sinensi 2 
Clonorchis viverrini 2 
Cryptosporidium parvum 2 
Cryptosporidium spp. 2 
Cyclospora cayetanensis 2 
Dipetalonema streptocerca 2 
Diphyllobothrium latum 2 
Dracunculus medinensis 2 
Echinococcus granulosus 3 Normalt inte luftburen. 
Echinococcus multilocularis 3 Normalt inte luftburen. 
Echinococcus vogeli 3 Normalt inte luftburen. 
Entamoeba histolytica 2 
Fasciola gigantica 2 
Fasciola hepatica 2 
Fasciolopsis buski 2 
Giardia lamblia 2 Giardia intestinalis 
Hymenolepis diminuta 2 
Hymenolepis nana 2 
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 Smittämne Risk-
klass

 Anmärkning 

3 Normalt inte luftburen. 
Leishmania donovani 3 Normalt inte luftburen. 
Leishmania aethiopica 2 
Leishmania major 2 
Leishmania mexicana 2 
Leishmania peruviana 2 
Leishmania tropica 2 
Leishmania spp. 2 
Loa loa 2 

2 
Mansonella perstans 2 
Mansonella streotocerca 2 
Naegleria fowleri 3 
Necator americanus 2 
Onchocerca volvulus 2 
Opisthorchis felineus 2 
Opisthorchis spp. 2 
Paragonimus westermani 2 
Plasmodium falciparum 3 Normalt inte luftburen. 
Plasmodium knowlesi 3 Normalt inte luftburen. 
Plasmodium spp. 2 Humana och ap-associerade. 
Sarcocystis suihominis 2 
Schistosoma haematobium 2 
Schistosoma intercalatum 2 
Schistosoma japonicum 2 
Schistosoma mansoni 2 
Schistosoma mekongi 2 
Strongyloides stercoralis 2 
Strongyloides spp. 2 
Taenia saginata 2 
Taenia solium 3 Normalt inte luftburen. 
Toxocara canis 2 
Toxocara gatti 2 
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 Smittämne Risk-
klass

 Anmärkning 

Toxoplasma gondii 2 Reproduktionsstörande; för-
bud att exponera gravida ar-

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om gravida och ammande ar-
betstagare. 

Trichinella spiralis 2 
Trichuris trichiura 2 
Trypanosoma brucei brucei 2 
Trypanosoma brucei gambiense 2 
Trypanosoma brucei rhodesiense 3 Normalt inte luftburen. 

3 Normalt inte luftburen. 
Wuchereria bancrofti 2 
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E Förteckning över svampar 

Smittämne Risk-
klass

 Anmärkning 

Aspergillus fumigatus 2 Allergiska effekter. 
Blastomyces dermatitidis 3 Ajellomyces dermatitidis 
Candida albicans 2 Allergiska effekter. 
Candida tropicalis 2 
Candida spp. 2 
Cladophialophora bantiana 3 Xylohypha bantiana, Cladospori-

um bantianum, C. trichoides 
Coccidioides immitis 3 Allergiska effekter. 
Cryptococcus neoformans 2 Filobacidiella neoformans var. 

neoformans 
Allergiska effekter. 

Cryptococcus gatti 2 Filobasidiella bacillispora, Cryp-
tococcus neoformans var. gatti 
Allergiska effekter. 

Emmonsia parva var. parva 2 
Emmonsia parva var. crescens 2 

2 Allergiska effekter. 
Fonsecaea compacta 2 
Fonsecaea pedrosoi 2 
Histoplasma capsulatum 3 Ajellomyces capsulatus 
Histoplasma duboisi 3 
Madurella grisea 2 
Madurella mycetomatis 2 
Microsporum spp. 2 Allergiska effekter. 
Neoteostudina rosatii 2 
Paracoccidioides brasiliensis 3 
Scedosporium apiospermum 2 Pseudallescheria bodyii 

2 
Sporothrix schenckii 2 
Talaromyces marneffei 2 Penicillium marneffei 

Allergiska effekter. 
Trichophyton rubrum 2 
Trichophyton spp. 2 
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2.3.5 Personalhälsa 

2.3.5.0 Leda – Styra – Organisera   
Aktivitet Handling Registrering/ 

Förvaring 
Gallring Leveransfrist till 

kommunarkivet 
Arkivformat Anmärkning 

Ordna tillgång till 
företagshälsovård 

Avtal om 
företagshälsovård 

Diarieförs/ 
Registrator 

Bevaras 5 år Papper  

Rutiner för 
beställning hos 
företagshälsovård 

Systematiskt/ 
Ansvarig handläggare 

Vid 
inaktualitet 

- -  

Dokumentera 
hälsoeffekter hos 
personal vid 
extraordinär händelse 

Exponerings-
dokumentation 

Systematiskt/ 
Ansvarig handläggare 

Bevaras Efter avrop Papper/ 
elektronisk fil 

Avser t ex smitta vid pandemi, 
endemi, lokal allvarlig olycka etc. 

Se även Arbetsmiljöverkets föreskrift 
AFS 2018:4. 

 



 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Norberg, 0611-34 85 30 
petra.norberg@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2020-08-06 

 
Dnr  
KS/2020-000326 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - 
revidering 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands  
kommun enligt samhällsnämndens förslag, daterad 2020-09-02.  

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har, enligt bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), 
möjlighet att anta lokala ordningsföreskrifter som innehåller ytterligare 
bestämmelser om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. I 
ordningslagen framgår inom vilka områden som kommunen äger rätt att 
utfärda lokala föreskrifter. 

En antagen lokal ordningsföreskrift ska efter antagandet anmälas till 
länsstyrelsen som ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun reviderades 
2017-01-30. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
I ett juridiskt perspektiv är det viktigt att revidera föreskrifterna med 
förtydliganden och hänvisning till riktlinjer, föreskrifter och lagrum.   

 

 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2020-09-02 

Dnr 
KS/2020-000326 

 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag SAM 2020-06-17 § 79  

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Petra Norberg 
t.f. kanslichef 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands 

kommun, 2020-09-02 

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(5) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 79 Dnr 2020-000076 1.1.3.0 

Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - 
revidering 
Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands  
kommun enligt samhällsnämndens förslag.     

 

1.2 Definitioner 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

Saknas Ny definition:                                     
Med camping menas övernattning i 
husvagn, husbil, annat motor-
fordon, tält eller under bar himmel 

 

1.4 Schaktning och grävning 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(5) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

7§                                                
Den som är ansvarig för 
upptagande av grus, jord eller 
sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, 
grävning eller annat liknande 
arbete ska se till att det sker på 
ett sådant sätt att allmänheten 
utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. Tillstånd krävs i 
hela kommunen för grävning i 
kommunens mark (se vidare 
Särskilda föreskrifter för 
ledningsarbete i gata) 

7§                                                
Den som är ansvarig för 
upptagande av grus, jord eller 
sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, 
grävning eller annat liknande 
arbete ska se till att det sker på 
ett sådant sätt att allmänheten 
utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. Tillstånd krävs i 
hela kommunen för grävning i 
kommunens mark (se vidare 
Grävningsbestämmelser i 
Härnösands kommun) 

 

1.12 Ambulerande försäljning 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

15§                                     
Ambulerande försäljning får 
inte ske på offentlig plats utan 
polismyndighetens tillstånd. 
Med ambulerande försäljning 
avses sådan gatuförsäljning 
som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i 
obetydlig omfattning och som 
därför inte kräver tillstånd 
enligt 3 kap, 1§ ordningslagen. 

15§                                      
Ambulerande försäljning får 
inte ske på offentlig plats utan 
polismyndighetens tillstånd. 
Med ambulerande försäljning 
avses sådan gatuförsäljning 
som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i 
obetydlig omfattning och som 
därför inte kräver tillstånd 
enligt 3 kap, 1§ ordningslagen. 
Allmän försäljningsplats är 
Stora Torget. För detta område 
gäller även kommunens 
föreskrifter om torghandel. 

 

1.13 Camping 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(5) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

16§                                              
Camping är förbjudet på 
offentlig plats inom område 
med detaljplan. I lokaler som 
ägs eller disponeras av 
kommunen är övernattning ej 
tillåten utan särskilt tillstånd. 

16§                                              
Camping är förbjuden på 
offentlig plats inom område 
med detaljplan. Undantag 
gäller för ett område som 
enligt detaljplan eller med stöd 
av andra bestämmelser 
iordningsställts för 
campingändamål. På 
campingplatser och andra 
platser som upplåts för 
tillfällig uppställning av 
campingfordon eller tält gäller 
av SCR Svensk Camping 
fastställda ordningsregler. I 
lokaler som ägs eller 
disponeras av kommunen är 
övernattning ej tillåten utan 
särskilt tillstånd. 

 

1.16 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(5) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

24§                                           
Fyrverkeri utan tillstånd får 
endast ske kl 18-02 på nyårs-, 
påsk- och 
valborgsmässoaftonen. 
Pyrotekniska artiklar typ 
fyrverkeriprodukt och bomber 
med starka ljudeffekter får 
över huvud taget inte avfyras 
inom Härnösands tätort. För 
definition av tätort, se karta 
nedan. I övrigt vad gäller 
pyrotekniska varor hänvisas 
till ordningslagen 3 kap 7§ 

24§                                            
Fyrverkeri utan tillstånd får 
endast ske kl 18-01 på nyårs-, 
påsk- och 
valborgsmässoaftonen. 
Pyrotekniska artiklar typ 
fyrverkeriprodukt och bomber 
med starka ljudeffekter får 
över huvud taget inte avfyras 
inom Härnösands tätort. För 
definition av tätort, se karta 
nedan. Trots ovanstående 
krävs, enligt 3 kap 7§ 
ordningslagen (1993:1617) 
tillstånd av Polismyndigheten 
om användningen med hänsyn 
till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk 
för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för 
person eller egendom. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.       

Bakgrund 
Kommunen har, enligt bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), möjlighet 
att anta lokala ordningsföreskrifter som innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. I ordningslagen framgår 
inom vilka områden som kommunen äger rätt att utfärda lokala föreskrifter. 

En antagen lokal ordningsföreskrift ska efter antagandet anmälas till 
länsstyrelsen som ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun reviderades 
senast 2017-01-30. 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(5) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Samhällsförvaltningen har noterat ett behov av att göra ytterligare 
revideringar varför vi föreslår följande förändringar.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-08 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun, 2017-01-30      

______  
 



 

 
Postadress 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Servicecenter 
Sambiblioteket 
Universitetsbacken 3 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 
E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Samhällsförvaltningen 
Ulf Rehnberg, 0611-34 81 22 
ulf.rehnberg@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2020-06-08 
Diarienummer 

SAM2020-xxxx 

 

 
 

 

 
 Samhällsnämnden 

 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Härnösands kommun 

Förslag till beslut 
att Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att revidera allmänna lokala 
ordningsföreskrifter i Härnösands kommun enligt förslaget i 
tjänsteskrivelsen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har, enligt bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), möjlighet 
att anta lokala ordningsföreskrifter som innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. I ordningslagen framgår 
inom vilka områden som kommunen äger rätt att utfärda lokala föreskrifter. 

En antagen lokal ordningsföreskrift ska efter antagandet anmälas till 
länsstyrelsen som ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun reviderades 
senast 2017-01-30. 

Samhällsförvaltningen har noterat ett behov av att göra ytterligare 
revideringar varför vi föreslår följande förändringar. 

 

1.2 Definitioner 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

Saknas Ny definition:                                     
Med camping menas övernattning i 
husvagn, husbil, annat motor-
fordon, tält eller under bar himmel 

 

 

 



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(4) 

Datum 

2020-06-08 
Diarienummer 

SAM2020-xxxx 
 

 

 

1.4 Schaktning och grävning 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

7§                                                
Den som är ansvarig för 
upptagande av grus, jord eller 
sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, 
grävning eller annat liknande 
arbete ska se till att det sker på 
ett sådant sätt att allmänheten 
utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. Tillstånd krävs i 
hela kommunen för grävning i 
kommunens mark (se vidare 
Särskilda föreskrifter för 
ledningsarbete i gata) 

7§                                                
Den som är ansvarig för 
upptagande av grus, jord eller 
sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, 
grävning eller annat liknande 
arbete ska se till att det sker på 
ett sådant sätt att allmänheten 
utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. Tillstånd krävs i 
hela kommunen för grävning i 
kommunens mark (se vidare 
Grävningsbestämmelser i 
Härnösands kommun) 

 

1.12 Ambulerande försäljning 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

15§                                     
Ambulerande försäljning får 
inte ske på offentlig plats utan 
polismyndighetens tillstånd. 
Med ambulerande försäljning 
avses sådan gatuförsäljning 
som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i 
obetydlig omfattning och som 
därför inte kräver tillstånd 
enligt 3 kap, 1§ ordningslagen. 

15§                                      
Ambulerande försäljning får 
inte ske på offentlig plats utan 
polismyndighetens tillstånd. 
Med ambulerande försäljning 
avses sådan gatuförsäljning 
som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i 
obetydlig omfattning och som 
därför inte kräver tillstånd 
enligt 3 kap, 1§ ordningslagen. 
Allmän försäljningsplats är 
Stora Torget. För detta område 
gäller även kommunens 
föreskrifter om torghandel. 

 

 

 

 

 



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

3(4) 

Datum 

2020-06-08 
Diarienummer 

SAM2020-xxxx 
 

 

1.13 Camping 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

16§                                              
Camping är förbjudet på 
offentlig plats inom område 
med detaljplan. I lokaler som 
ägs eller disponeras av 
kommunen är övernattning ej 
tillåten utan särskilt tillstånd. 

16§                                              
Camping är förbjuden på 
offentlig plats inom område 
med detaljplan. Undantag 
gäller för ett område som 
enligt detaljplan eller med stöd 
av andra bestämmelser 
iordningsställts för 
campingändamål. På 
campingplatser och andra 
platser som upplåts för 
tillfällig uppställning av 
campingfordon eller tält gäller 
av SCR Svensk Camping 
fastställda ordningsregler. I 
lokaler som ägs eller 
disponeras av kommunen är 
övernattning ej tillåten utan 
särskilt tillstånd. 

 

1.16 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

24§                                           
Fyrverkeri utan tillstånd får 
endast ske kl 18-02 på nyårs-, 
påsk- och 
valborgsmässoaftonen. 
Pyrotekniska artiklar typ 
fyrverkeriprodukt och bomber 
med starka ljudeffekter får 
över huvud taget inte avfyras 
inom Härnösands tätort. För 
definition av tätort, se karta 
nedan. I övrigt vad gäller 
pyrotekniska varor hänvisas 
till ordningslagen 3 kap 7§ 

24§                                            
Fyrverkeri utan tillstånd får 
endast ske kl 18-01 på nyårs-, 
påsk- och 
valborgsmässoaftonen. 
Pyrotekniska artiklar typ 
fyrverkeriprodukt och bomber 
med starka ljudeffekter får 
över huvud taget inte avfyras 
inom Härnösands tätort. För 
definition av tätort, se karta 
nedan. Trots ovanstående 
krävs, enligt 3 kap 7§ 
ordningslagen (1993:1617) 
tillstånd av Polismyndigheten 
om användningen med hänsyn 
till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk 
för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för 
person eller egendom. 



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

4(4) 

Datum 

2020-06-08 
Diarienummer 

SAM2020-xxxx 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands 
kommun. 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Ulf Rehnberg 
Trafik-och infrastrukturplanerare 

Bilagor 
Bilaga 1 Reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands 

kommun 



Härnösands kommun FÖRESKRIFTER 
 

Datum 
2020-xx-xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Härnösands kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Allmänna lokala ordningsföreskrifter Dokumenttyp 
Föreskrift 

Fastställd av Kommunfullmäktige Datum 
1999-04-12 

Diarienummer 
KS15-63-003 

Dokumentansvarig Samhällsnämnden Version 
1:5 

Senast reviderad 
2020-xx-xx §xx 

Giltig t o m 
tills vidare 

Dokumentinformation Fastställd av kommunfullmäktige 1999-04-12, § 71, ändrad 2007-06-18, § 76, 2008-02- 
25, § 25, 2009-09-28, § 87 och 2013-06-17 § 13 2015-03-30 § 68 2016-03-21 § 38 
2017-01-30 § 20, 2020-xx-xx §xx 

Dokumentet gäller för Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Härnösands kommun skall upprätthållas, utöver de 
grundläggande bestämmelserna i 3 kap. (1993:1 617) ordningslagen. 

Övrig Information  

 
 
 



Datum 
2020-xx-xx 

Sida 
2(8) Härnösands kommun 

 

 
 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösands 
kommun 
Härnösands kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993: 1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993: 1617). 

 
1.1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Härnösands kommun skall upprätthållas. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap, 2 §, punkterna 1-4 i ordningslagen om inte annat 
anges. 

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 

3 § Vid tillämpningen av 3 kap, ordningslagen och dessa föreskrifter skall, 
med stöd av 1 kap, 2 §, andra stycket, ordningslagen, gälla samtliga 
offentliga platser om inte annat anges. 

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 §, 14 § andra stycket, 20 §, 21 § första stycket och 22 § bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

 
1.2 Definitioner 
5§ Följande begrepp används i detta dokument och definieras enligt nedan: 

 
Allmän plats ”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt 
plan-och bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång-och cykelväg, torg, park 
eller annan plats som enligt  detaljplan  angetts  som allmän  plats. Allmän  plats är 
i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av kommunen. 

 
Offentlig plats Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala 
ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels 
andra ytor inom-och utomhus som inte är allmän plats men som trots det får 
användas för någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara utrymmen som 
används för gång-, cykel-eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall 
privatägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges 
särskilt, på alla offentliga platser. 

 
Platser som likställs med offentlig plats Ordningslagen har gett kommunerna en 
möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala ordningsföreskrifterna utöver 
allmän och offentlig  plats.  Kommunen  kan  i ordningsföreskrifterna  bestämma 
att vissa angivna områden ska likställas med offentlig plats vid tillämpningen av 
samtliga eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara 
områden som är tillgängliga för allmänheten och områdena  måste beskrivas 
tydligt och väl avgränsat. Det kan t.ex. gälla områden med anläggningar för lek, 
idrott, camping eller friluftsliv liksom badplatser, järnvägsområden och 
begravningsplatser. 

 
  Med camping menas övernattning i husvagn, husbil, annat motorfordon, tält eller under bar himmel. 
 



Datum 
2020-xx-xx 

Sida 
3(8) Härnösands kommun 

 

 
 

1.3 Lastning av varor m m 
6 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är 
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten 
utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill och dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras eller så att risk för skada på person eller 
egendom uppstår. 

 
1.4 Schaktning och grävning 
7 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till 
att det sker på sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta  möjliga 
olägenhet.  Tillstånd krävs i hela kommunen  för grävning  i kommunens 
mark. (se vidare Grävningsbestämmelser i Härnösands kommun) 

 
1.5 Störande buller 
8 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd. 

 
1.6 Containrar 
9 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp 
på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containrarna med ägarens 
eller nyttjanderättshavarens namn,  adress och telefonnummer.  Tillstånd 
krävs, söks hos polisen. 

 
1.7 Markiser, flaggor och skyltar 
10 § Markiser, flaggor, juldekorationer, banderoller och skyltar får inte sättas 
upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller 
över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. (För mer information, se 
kommunens Råd och riktlinjer för skyltning) 

 
1.8 Affischering 
11 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden 
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

 
1.9 Högtalarutsändning 
12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare  eller liknande 
utan tillstånd av polismyndigheten. 
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1.10 Insamling av pengar 
13 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 

 
1.11 Förtäring av alkohol 
(Kommunfullmäktige 2015-03-30) 

14 § 
Spritdrycker, vin, öl överstigande 2,25 volymprocent alkohol samt sådan 
annan jäst alkoholdryck som avses i alkohollagen (2010:1622) får inte 
förtäras på offentlig plats inom det område som anges med särskilda 
begränsningslinjer på karta till dessa ordningsföreskrifter, de områden som 
avses framgår nedan. 

Vad som anges i första stycket innebär ingen inskränkning för de 
anmälnings- och tillståndspliktiga beslut som kan ha meddelats för 
serveringsställen på offentlig och därmed jämställd plats. 

De centrala platser som avses är Mellanholmen, Stadsparken, 
Kanaluddsområdet mot Kattastrand och Kristinaparken med sin avgränsning 
mot Rosenbäcksallén och Brännavägen. 

Dessutom ingår det område som omgärdas av Östra Kanalgatan, 
Brunnshusgatan, Pumpbacksgatan, Skeppsbron, och Stora Torget, varvid 
nämnda gator ingår i området. 
Vidare avses det område som omgärdas av Beckhusgatan, Nybrogatan, 
Krukmakaregatan, Holmgatan, Hamnbassängen och Nattviken. Till detta hör 
även norra delen av Kronholmen. 
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1.12 Ambulerande försäljning 
15 § Ambulerande försäljning får inte ske på offentlig plats utan 
polismyndighetens tillstånd. 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig 
plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför 
inte kräver tillstånd enligt 3 kap, 1 §, ordningslagen. 

Allmän försäljningsplats är Stora torget. För detta område gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 

 
1.13 Camping 
16 § Camping är förbjuden på offentlig plats inom område med detaljplan. Undantag gäller för 

ett område som enligt detaljplan eller med stöd av andra bestämmelser iordningsställts för 
campingändamål.  
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På campingplatser och andra områden som upplåts för tillfällig uppställning av camping- 
fordon eller tält gäller av SCR Svensk Camping fastställda ordningsregler. 

I lokaler som ägs eller disponeras av kommunen är övernattning ej tillåten 
utan särskilt tillstånd. 

 

1.14 Badförbud 
17 § Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade 
kablar. 

 
1.15 Hundar 
18 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll  eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte 
för ledarhund för synskadad person, för polishund i tjänst eller service- och 
signalhundar. 

19 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de 
områden där kommunen anordnat hundrastplatser eller inhägnade områden. 

Tikar skall under löptid hållas kopplade på offentlig plats samt 
hundrastgårdar, dock inte inom övriga inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer alternativt vara ID-märkt med tatuering 
eller mikrochip. 

Hundar får inte rastas på begravningsplatser eller kyrkogårdar. Hund får 
dock medfölja besökare till begravningsplats/kyrkogård men ska då hållas 
kopplad. 

20 § Inom särskilt anordnande lekplatser, badplatser, parker, planteringar 
samt vid gång- och cykelvägar och inom områden med tydlig stadsprägel 
skall föroreningar efter hundar plockas upp. 

Katter 

21 § Kattens ägare, den som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en katt är skyldig att följa 
bestämmelserna i 22-23§ 

22 § Katt skall hållas under sådan tillsyn att den ej orsakar skador, olägenheter 
eller på annat sätt stör omgivningen. 

23 § När en katt vistas utomhus skall katten,  såvida  den inte är kopplad, 
antingen ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller 
vara id-märkt med en synlig tatuering. 

 
1.16 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
24 § Fyrverkeri utan tillstånd får ske endast kl.  18-01 på nyårs-, påsk- och 
valborgsmässoaftonen. 

Pyrotekniska artiklar typ fyrverkeriprodukt och bomber med starka 
ljudeffekter får över huvud taget inte avfyras inom Härnösands tätort. För 
definition av tätort, se karta nedan. 
 
Trots ovanstående krävs, enligt 3 kap 7§ ordningslagen (1993:1617), tillstånd av  
Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet 
och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet  
för person eller egendom. 
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1.17 Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 
25 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 
eldvapen inom detaljplanelagda områden. 

26 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på 
offentlig plats. 

 
1.18 Ridning 
27 § Ridning får inte ske i anlagda motionsspår, om inte annat anges via 
skyltar. 

28 § Ridning får inte ske på offentliga badplatser under perioden 1 maj – 30 
september. 

 
1.19 Löpning och mopedåkning 
29 § Mopedåkning får inte ske i iordningställda löp- eller skidspår. 

30 § Löpning och promenad är förbjudet i anlagda skidspår. 
 

1.20 Avgift för att använda offentlig plats 
31 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som 
har beslutats av kommunfullmäktige. 

 
1.21 Adressering 
32 § Varje byggnad, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med 
särskild adressnummerskylt. 

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och sätta upp 
adressnummerskylt samt att tillse, att skylten hålls i sådant skick, att den 
med lätthet kan avläsas. 

Adressnummerskylt ska sättas upp på lämplig plats vid byggnadens ingång 
eller infart och vara väl synlig från den gata, väg eller allmän plats som 
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adressnumret avser. Om ingång eller infart ligger på byggnadens baksida, 
ska adressnummerskylt även sättas upp mot den gata, väg eller plats som 
avses med adressnumret. 

 
1.22 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
33 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 6-10 §§, 
11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14-17 §§, 19-20 §§ och 22-32 
§§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket 
ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft vid månadsskiftet närmast fyra veckor 
efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösands 
kommun 
Härnösands kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993: 1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993: 1617). 

 
1.1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Härnösands kommun skall upprätthållas. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap, 2 §, punkterna 1-4 i ordningslagen om inte annat 
anges. 

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 

3 § Vid tillämpningen av 3 kap, ordningslagen och dessa föreskrifter skall, 
med stöd av 1 kap, 2 §, andra stycket, ordningslagen, gälla samtliga 
offentliga platser om inte annat anges. 

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 §, 14 § andra stycket, 20 §, 21 § första stycket och 22 § bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

 
1.2 Definitioner 
5§ Följande begrepp används i detta dokument och definieras enligt nedan: 

 
Allmän plats ”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt 
plan-och bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång-och cykelväg, torg, park 
eller annan plats som enligt  detaljplan  angetts  som allmän  plats. Allmän  plats är 
i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av kommunen. 

 
Offentlig plats Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala 
ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels 
andra ytor inom-och utomhus som inte är allmän plats men som trots det får 
användas för någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara utrymmen som 
används för gång-, cykel-eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall 
privatägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges 
särskilt, på alla offentliga platser. 

 
Platser som likställs med offentlig plats Ordningslagen har gett kommunerna en 
möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala ordningsföreskrifterna utöver 
allmän och offentlig  plats.  Kommunen  kan  i ordningsföreskrifterna  bestämma 
att vissa angivna områden ska likställas med offentlig plats vid tillämpningen av 
samtliga eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara 
områden som är tillgängliga för allmänheten och områdena  måste beskrivas 
tydligt och väl avgränsat. Det kan t.ex. gälla områden med anläggningar för lek, 
idrott, camping eller friluftsliv liksom badplatser, järnvägsområden och 
begravningsplatser. 

 
  Med camping menas övernattning i husvagn, husbil, annat motorfordon, tält eller under bar himmel. 
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1.3 Lastning av varor m m 
6 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är 
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten 
utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill och dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras eller så att risk för skada på person eller 
egendom uppstår. 

 
1.4 Schaktning och grävning 
7 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till 
att det sker på sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta  möjliga 
olägenhet.  Tillstånd krävs i hela kommunen  för grävning  i kommunens 
mark. (se vidare Grävningsbestämmelser i Härnösands kommun) 

 
1.5 Störande buller 
8 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd. 

 
1.6 Containrar 
9 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp 
på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containrarna med ägarens 
eller nyttjanderättshavarens namn,  adress och telefonnummer.  Tillstånd 
krävs, söks hos polisen. 

 
1.7 Markiser, flaggor och skyltar 
10 § Markiser, flaggor, juldekorationer, banderoller och skyltar får inte sättas 
upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller 
över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. (För mer information, se 
kommunens Råd och riktlinjer för skyltning) 

 
1.8 Affischering 
11 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden 
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

 
1.9 Högtalarutsändning 
12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare  eller liknande 
utan tillstånd av polismyndigheten. 
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1.10 Insamling av pengar 
13 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 

 
1.11 Förtäring av alkohol 
(Kommunfullmäktige 2015-03-30) 

14 § 
Spritdrycker, vin, öl överstigande 2,25 volymprocent alkohol samt sådan 
annan jäst alkoholdryck som avses i alkohollagen (2010:1622) får inte 
förtäras på offentlig plats inom det område som anges med särskilda 
begränsningslinjer på karta till dessa ordningsföreskrifter, de områden som 
avses framgår nedan. 

Vad som anges i första stycket innebär ingen inskränkning för de 
anmälnings- och tillståndspliktiga beslut som kan ha meddelats för 
serveringsställen på offentlig och därmed jämställd plats. 

De centrala platser som avses är Mellanholmen, Stadsparken, 
Kanaluddsområdet mot Kattastrand och Kristinaparken med sin avgränsning 
mot Rosenbäcksallén och Brännavägen. 

Dessutom ingår det område som omgärdas av Östra Kanalgatan, 
Brunnshusgatan, Pumpbacksgatan, Skeppsbron, och Stora Torget, varvid 
nämnda gator ingår i området. 
Vidare avses det område som omgärdas av Beckhusgatan, Nybrogatan, 
Krukmakaregatan, Holmgatan, Hamnbassängen och Nattviken. Till detta hör 
även norra delen av Kronholmen. 
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1.12 Ambulerande försäljning 
15 § Ambulerande försäljning får inte ske på offentlig plats utan 
polismyndighetens tillstånd. 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig 
plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför 
inte kräver tillstånd enligt 3 kap, 1 §, ordningslagen. 

Allmän försäljningsplats är Stora torget. För detta område gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 

 
1.13 Camping 
16 § Camping är förbjuden på offentlig plats inom område med detaljplan. Undantag gäller för 

ett område som enligt detaljplan eller med stöd av andra bestämmelser iordningsställts för 
campingändamål.  
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På campingplatser och andra områden som upplåts för tillfällig uppställning av camping- 
fordon eller tält gäller av SCR Svensk Camping fastställda ordningsregler. 

I lokaler som ägs eller disponeras av kommunen är övernattning ej tillåten 
utan särskilt tillstånd. 

 

1.14 Badförbud 
17 § Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade 
kablar. 

 
1.15 Hundar 
18 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll  eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte 
för ledarhund för synskadad person, för polishund i tjänst eller service- och 
signalhundar. 

19 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de 
områden där kommunen anordnat hundrastplatser eller inhägnade områden. 

Tikar skall under löptid hållas kopplade på offentlig plats samt 
hundrastgårdar, dock inte inom övriga inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer alternativt vara ID-märkt med tatuering 
eller mikrochip. 

Hundar får inte rastas på begravningsplatser eller kyrkogårdar. Hund får 
dock medfölja besökare till begravningsplats/kyrkogård men ska då hållas 
kopplad. 

20 § Inom särskilt anordnande lekplatser, badplatser, parker, planteringar 
samt vid gång- och cykelvägar och inom områden med tydlig stadsprägel 
skall föroreningar efter hundar plockas upp. 

Katter 

21 § Kattens ägare, den som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en katt är skyldig att följa 
bestämmelserna i 22-23§ 

22 § Katt skall hållas under sådan tillsyn att den ej orsakar skador, olägenheter 
eller på annat sätt stör omgivningen. 

23 § När en katt vistas utomhus skall katten,  såvida  den inte är kopplad, 
antingen ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller 
vara id-märkt med en synlig tatuering. 

 
1.16 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
24 § Fyrverkeri utan tillstånd får ske endast kl.  18-01 på nyårs-, påsk- och 
valborgsmässoaftonen. 

Pyrotekniska artiklar typ fyrverkeriprodukt och bomber med starka 
ljudeffekter får över huvud taget inte avfyras inom Härnösands tätort. För 
definition av tätort, se karta nedan. 
 
Trots ovanstående krävs, enligt 3 kap 7§ ordningslagen (1993:1617), tillstånd av  
Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet 
och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet  
för person eller egendom. 
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1.17 Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 
25 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 
eldvapen inom detaljplanelagda områden. 

26 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på 
offentlig plats. 

 
1.18 Ridning 
27 § Ridning får inte ske i anlagda motionsspår, om inte annat anges via 
skyltar. 

28 § Ridning får inte ske på offentliga badplatser under perioden 1 maj – 30 
september. 

 
1.19 Löpning och mopedåkning 
29 § Mopedåkning får inte ske i iordningställda löp- eller skidspår. 

30 § Löpning och promenad är förbjudet i anlagda skidspår. 
 

1.20 Avgift för att använda offentlig plats 
31 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som 
har beslutats av kommunfullmäktige. 

 
1.21 Adressering 
32 § Varje byggnad, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med 
särskild adressnummerskylt. 

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och sätta upp 
adressnummerskylt samt att tillse, att skylten hålls i sådant skick, att den 
med lätthet kan avläsas. 

Adressnummerskylt ska sättas upp på lämplig plats vid byggnadens ingång 
eller infart och vara väl synlig från den gata, väg eller allmän plats som 
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adressnumret avser. Om ingång eller infart ligger på byggnadens baksida, 
ska adressnummerskylt även sättas upp mot den gata, väg eller plats som 
avses med adressnumret. 

 
1.22 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
33 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 6-10 §§, 
11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14-17 §§, 19-20 §§ och 22-32 
§§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket 
ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft vid månadsskiftet närmast fyra veckor 
efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. 
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 Kommunfullmäktige 

Tillgänglighetspolicy 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att anta tillgänglighetspolicyn för Härnösands kommun.   

 

Beskrivning av ärendet 
Härnösands kommun har tidigare haft en tillgänglighetspolicy som 
beslutades i kommunfullmäktige 2014. Tillgänglighetspolicyn upphörde att 
gälla 2015-12-31. Avsikten var att revidera policyn efter en revidering av 
kommunens övergripande mål, men genomfördes inte vid det tillfället. I 
avsaknad av en policy har nämnder och förvaltningar i sin planering och 
uppföljning av arbetet i verksamheterna förhållit sig till övergripande 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Agenda 
2030 och  nationella mål och inriktning för funktionshinderpolitiken.  

Ett förslag till ny tillgänglighetspolicy gick ut på remiss till alla nämnder 
och handikappföreningar i kommunen den 5 december 2019. Remisstiden 
avslutades den 29 februari. Tillgänglighetsrådet tog del av förslaget i 
december 2019, och har genom föreningarna fått möjlighet att yttra sig över 
densamma. Yttranden har inkommit från alla nämnder samt en förening, se 
bilaga.  

Förslaget bygger på Myndigheten för delaktighet (MFD) och dess modell 
för uppföljning av tillgänglighet i myndigheter och kommuner och är 
inriktad mot myndighetens övergripande målområden. Fördelen med att 
utgå från MFD är att uppföljningen av tillgängligheten blir jämförbar med 
andra myndigheter och kommuner och följer samma struktur över tid. 
MFD:s uppdrag är att beskriva, följa upp och analysera utvecklingen och 
genomslaget för funktionshinderpolitiken. 

Socialt perspektiv 
Tillgänglighetspolicyn bygger på den svenska funktionshinderspolitiken och  
är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika 
bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i 
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samhället. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka 
diskriminering är grundläggande om människors lika värde ska respekteras. 
Att förebygga uppkomsten av all form av diskriminering är därför en viktig 
del i arbetet för delaktighet och jämlikhet. Människors individuella 
förutsättningar och behov är också en grundläggande utgångspunkt i arbetet 
för en socialt hållbar utveckling. De mål som har beslutats inom ramen för 
FN:s Agenda 2030, vilka bland annat syftar till att förverkliga mänskliga 
rättigheter för alla, utgör en viktig del i arbetet, liksom förslaget om 
tillgänglighetspolicyn, som vilar på Agenda 2030 och 
funktionshinderpolitikens intentioner. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Tillgänglighetspolicyn med en grund i MFD och dess övergripande mål, 
uppföljning och analys bidrar till information av vikt till regeringens 
uppföljning och redovisning av hur Sverige och dess kommuner efterlever 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Enligt artikel 7 i konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ska konventionsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder 
som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut 
åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor 
som andra barn. Barnrättsperspektivet är en viktig del av målområdena som 
ska belysas i uppföljningen av tillgängligheten i Härnösands kommun.    

Petra Norberg 
Tf kanslichef  
 

Bilagor 
Bilaga – Tillgänglighetspolicy 
Bilaga – Yttranden och åtgärder 
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Inledning 
Förenta nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning utgår från de mänskliga rättigheterna och finns till för 
att främja, skydda, och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Konventionen anger att 
personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och 
delta i samhället på jämlika villkor som alla andra.  
 
I FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling lyfts 
funktionshinderperspektivet in i flera mål för hållbar utveckling. 
Funktionshindrade lyfts särskilt in som viktiga målgrupper i: 

 utformandet av lärmiljöer för inkludering 
 arbetet mot ojämlikhet och rättvis fördelning av resurser 
 en social, ekonomiskt och politisk inkludering 
 anpassning av hållbara transportsystem 
 genomdrivandet av en icke-diskriminerande politik. 

 
Nationella mål och inriktning för funktionshinderpolitiken 
I november 2017 fattade riksdagen beslut om det nya målet och den nya 
inriktningen för att genomföra funktionshinderspolitiken. 
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.  
Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet 
uppmärksammas.  
För att nå det nationella målet inriktas arbetet mot fyra områden: 
 

 Principen om universell utformning, 
 Befintliga brister i tillgängligheten, 
 Individuella stöd och lösningar för individens självständighet   
 Förebygga och motverka diskriminering. 

 
De begrepp som används i policyn utgår från begrepp som används i FN:s 
Agenda 2030, FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, den nationella funktionshinderpolitiken samt 
Myndigheten för delaktighet.  
Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person och omgivningen. 
Funktionsnedsättning innebär att en person har en fysisk, psykisk, 
intellektuell eller sensorisk (exempelvis nedsatt syn eller hörsel) nedsättning. 
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Härnösands kommun målprogram 2020-2023 
Kommunens vision 2020 - 2023 är Härnösand – bygger en hållbar 
framtid och anger som sitt gemensamma mål att verka för ett solidariskt 
samhälle för en hållbar framtid. Visionen omfattar alla invånare, oavsett 
ålder, kön, bakgrund och funktionshinder. Genom kommunens övergripande 
mål ska tillgänglighetsperspektivet vara ett perspektiv att förhålla sig, liksom 
barnrättsperspektivet. Verksamheterna i kommunen bidrar genom sina 
grunduppdrag som beskrivs i reglementet, till att tillgängligheten ökar inom 
varje målområde i tillgänglighetspolicyn.  
 
Kommunens övergripande mål 2020-2023  
1. Attraktivt boende med levande mötesplatser  
2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad  
3. Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete  
4. Kunskapsstaden där alla kan växa  
5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet  
6. God service med gott bemötande  
7. Framtidens arbetsgivare  
8. Välskött och stabil ekonomi 
 
Målområden för ökad tillgänglighet   
 
Genom att verka för att verksamheter, lokaler, information och 
kommunikation blir mer tillgänglig bidrar kommunen till det 
funktionshinderpolitiska målet om jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Digital delaktighet och 
tillgänglighet är en mänsklig rättighet. Alla har lika rätt att få möjligheter att 
använda digital teknik och digitala tjänster i samhället. Sedan 1 januari 2019 
trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ikraft. (2018: 
1937) Målen för ökad tillgänglighet gäller även för upphandlad verksamhet 
och ska följas upp av ansvarig huvudman. 
 
Målområde tillgänglig verksamhet 
 
Härnösands kommun ska särskilt verka för att göra verksamheten tillgänglig 
för personer med funktionsnedsättning. Verksamheternas grunduppdrag 
återfinns i nämndernas reglemente och nämnderna ska tillse att 
tillgänglighetsperspektivet genomsyrar alla välfärdsuppdrag man har i sina 
verksamheter.  

 Det sker genom att arbeta systematiskt, strategiskt och strukturerat 
för ökad tillgänglighet 
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Målområde tillgänglig information och kommunikation  
 
Härnösands kommun ska särskilt verka för att information och 
kommunikation är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 

 Det sker genom att utforma såväl extern webbplats, e-tjänster och 
mobilapplikationer så att personer med funktionsnedsättning kan ta 
del av dessa vilket även omfattar interna arbetssystem och intranät. 

 
 
Målområde tillgängliga lokaler 
 
Härnösands kommun ska särskilt verka för att verksamheternas lokaler och 
vallokaler ska bli mer tillgängliga och ge möjlighet för alla att delta, att 
arbeta och att besöka. 

 Det sker genom ett strukturerat och systematiskt arbete för 
kartläggning, anpassning och uppföljning av lokalernas 
tillgänglighet.  
 

Ansvar och organisation 
 
Tillgänglighetspolicyn är ett övergripande styrdokument som ger ett 
utföraransvar till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Nämnderna ska 
verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster (KL 8 kap 3§). 
Nämnderna ska i sin tur ge uppdrag till sina respektive förvaltningar om att 
förverkliga policyns mål.  
Kommunstyrelseförvaltningen har ett övergripande samordningsansvar och 
svarar för att kartläggningar och uppföljning sker på övergripande nivå. 
Uppföljning ska ske varje år på utförarnivå och av nämnderna. Uppföljning 
på övergripande nivå sker vartannat år, med start 2020. Stöd i uppföljning av 
målområdena utgår från MFD och dess verktyg för uppföljning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yttranden

Arbetslivsnämnden och samhällsnämnden föreslår ett 
bredare anslag med till exempel: Jobb och egen 
försörjning för personer med funktionsnedsättning, 
upphandling med krav på social hållbarhet, 
samhällsplanering för social hållbarhet. 
Kvalitetsdeklarerade tjänster, bland andra färdtjänsten, 
allmän kollektivtrafik samt parkeringstillstånd för 
personer med funktionsnedsättning, kan ingå.

Skolnämnden föreslår att tillgänglighetspolicyn på ett 
tydligare sätt lyfter in och visar att policyn även tar 
hänsyn till barnkonventionen och dess
betydelse utifrån att den har blivit svensk lag den 1 
januari 2020.

Hörselskadades förening vill se ett dokument som 
tydligare anger de mål som Härnösands kommun har för 
sitt tillgänglighetsarbete och en beskrivning av hur man 
ska nå målen, när man ska nå dem. Exempelvis: 
Tillgänglig verksamhet: Äldreomsorgen ska ha en tydlig 
kompetens om hur personalen på bästa sätt ska stödja 
äldre med syn - och hörselnedsättning. Syn och 
hörselinstruktörer ska tillsättas.



Kommentar Åtgärd

Nämndernas reglemente föreskriver grunduppdraget. Att samordna och erbjuda sysselsättning 
och arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden kan genom 
målområdet Tillgänglig verksamhet öka tillgängligheten genom att erbjuda sysselsättning och 
arbetsmarknadsinsatser även till personer med funktionsnedsättning. Ansvaret för 
samhällsplanering  delas mellan Kommunstyrelsen och Samhällsnämnden, genom sina uppdrag 
kan de verka för att samhällsplaneringen bidrar till social hållbarhet. Upphandlingar med krav på 
social hållbarhet kan styras av den verksamhet som uppdrar en upphandling. Uppdragsgivaren 
behöver ange det som inriktning i underlaget för upphandling. Kvalitetsdeklarerade tjänster är 
intressant ur flera perspektiv, men behöver bearbetas i organisationen för en samsyn och 
gemensamt förhållningssätt. Kvalitetsdeklarationer kan med fördel tillämpas i samband med 
upphandlingar också. 

Tillfört i policyn: Verksamheterna i 
kommunen bidrar genom sina 
grunduppdrag som beskrivs i 
reglementet, till att tillgängligheten ökar 
inom varje målområde i 
tillgänglighetspolicyn. Nämnderna ska 
tillse att tillgänglighetsperspektivet 
genomsyrar alla välfärdsuppdrag man 
har i sina verksamheter.                   Målen 
för ökad tillgänglighet gäller även för 
upphandlad verksamhet och ska följas 
upp av ansvarig huvudman.  

I förslaget till policy hänvisas till nationella mål och inriktningar för funktionshinderpolitiken. I 
riksdagens beslut framgår i policyn att: Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att 
barnrättsperspektivet uppmärksammas. Policyn grundas på de nationella målen och följs 
upp/analyseras utifrån det uppdrag myndigheten för delaktighet fått av Regeringen. 

Tillfört i policyn: Genom kommunens 
övergripande mål ska 
tillgänglighetsperspektivet vara ett 
perspektiv att förhålla sig, liksom 
barnrättsperspektivet.  I uppföljning av 
tillgängligheten ska särskilt 
barnperspektivet följas upp. 

I kommunen finns beslut om vad olika styrande dokument ska innehålla och var beslut om dem 
ska fattas. En policy är ett styrdokument som ska beslutas av fullmäktige. En policy ska till sitt 
innehåll ha en strategisk nivå och inte behandla hur, vem, vad. Den ska innehålla värderingar, 
ramar och rekommendationer och förhållningssätt. En policy kan med fördel kompletteras med 
planer och handlingsplaner på nämnds eller förvaltningsnivå, för att tydliggöra vem, vad hur och 
när, och kan även bryta ned övergripande mål till konkreta: exempelvis  Tillgänglig verksamhet: 
Äldreomsorgen ska ha en tydlig kompetens om hur personalen på bästa sätt ska stödja äldre 
med syn - och hörselnedsättning. Syn och hörselinstruktörer ska tillsättas.

Tillfört i policyn: Förtydligat under 
målområde tillgängliga lokaler: Lokaler 
och vallokaler ska bli mer tillgängliga och 
ge möjlighet för alla att delta, att arbeta 
och att besöka.
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 Kommunstyrelsen 

Tilldelning till Samordningsförbundet Härnösand-
Timrå inför 2021 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

att tilldela Samordningsförbundet Härnösand-Timrå en höjning av medel 
för 2021 med max 2 procent, motsvarande en totalsumma om 478 380 
kronor under förutsättning att Timrå kommun bidrar med samma summa.  

 

 

Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundets syfte är att få samverkan att fungera över tid mellan 
kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region 
Västernorrland. Samordningsförbundets medlemmar har till uppgift att 
verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem 
möjlighet att försörja sig själva. 

Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna 
finansierar Samordningsförbundets verksamhet och projekt. 

 Aktiva projekt där Härnösand tilldelats projektmedel är: ”Nyanlända 
kvinnor till arbete” vilken slutrapporterades i juni 2020 och har resulterat i 
52 deltagare varit i någon form av sysselsättning, varav tre deltagare 
övergick till den reguljära arbetsmarknaden. Härnösand tilldelades även 
projektmedel till etablering av Arbetsmarknadstorg. Inför 2021 har 
Härnösand aviserat att man avser att söka medel för Arbetsmarknadstorg 
även 2021 och eventuellt ett projekt rörande psykisk ohälsa och 
missbruksproblematik. 

 

Socialt perspektiv 
Ur ett socialt perspektiv är det viktigt att insatser och projekt genomförs för 
personer som står långt från egen försörjning. 
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Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
De medel som tilldelas Samordningsförbundet kan inte mäta sig med de 
effekter insatserna har, i ett ekonomiskt perspektiv. De samhällsekonomiska 
effekterna är stora. Varje individ som tillträder den reguljära 
arbetsmarknaden ger ekonomiska effekter både för individ och samhället.   

Beslutsunderlag 
Förfrågan om medelstilldelning från Samordningsförbundet inför 2021.  

Petra Norberg 
Tf kanslichef  
 

Bilagor 
Bilaga – Förfrågan om kommunens medelstilldelning till 
Samordningsförbundet inför 2021 
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     Timrå 2020-06-22 
 
 
 
Hej! 
Försäkringskassan har nu påbörjat arbetet med medelstilldelningen till samordningsförbunden för 
2021.  
  
Enligt den presenterade fördelningsmodellen från Försäkringskassan, så är statens 
(Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) preliminära tilldelning till Samordningsförbundet 
Härnösand-Timrå för 2021, 1 815 000 kr, men innan beslutet tas i september, så behöver 
Försäkringskassan uppgift om vad berörda kommun/ kommuner och region planerar att avsätta för 
respektive samordningsförbund för 2021.  
  
Eftersom Region Västernorrland brukar räkna upp det föregående årets tilldelning med 2 % (vilket är 
mer än statens preliminära tilldelning), ställs frågan till Härnösands och Timrås kommun om även de 
är villiga att matcha Region Västernorrlands uppräkning? 
 
I så fall räknar vi upp kommunernas tilldelning för 2020 med 2 % och skickar in till staten, så får vi se 
om den slutliga tilldelningen från dem blir utifrån vår uppräkning. 
  
Detta innebär att Timrå kommun i så fall avsätter 478 380 kronor och Härnösands kommun 478 380 
kronor, vilket tillsammans är en fjärdedel. (Vid medfinansieringen till Samordningsförbundet 
Härnösand-Timrå enligt lag 2003: 1210 5 §, så ska de kommuner som deltar finansiera en fjärdedel av 
förbundets totala finansiering).  
  
Hur ställer sig kommunerna till detta, kan de till 2021 räkna upp 2020 års tilldelning med 2 % och 
då vardera avsätta 478 380 kronor? 
  
Försäkringskassan vill senast den 31 augusti, ha svar på vad Regionen och Kommunerna avser att 
avsätta till 2021, så därför önskar jag svar från kommunerna så snart som möjligt, men senast den 
28 augusti 2019.  
  
Med vänliga hälsningar 
  
 
Ulrika Sahlin 
Verkställande tjänsteman 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
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 Kommunstyrelsen 

Yttrande SOU 2020:08 Starkare kommuner med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta yttrandet om betänkandet SOU 2020:08 Starkare kommuner med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget, som sitt eget.  

 

Beskrivning av ärendet 
Härnösands kommun är inte en utpekad remissinstans i betänkandet från 
Finansdepartementet – Starkare kommuner- med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8). Utredningen ger förslag på strukturella 
åtgärder för att kommunerna ska klara av de utmaningar som de står inför, 
utmaningar som med all sannolikhet även kommer att påverka Härnösands 
kommun, varför Härnösands kommun lämnar ett yttrande och svar på 
utredningens bedömningar och slutsatser. Härnösands kommun ställer sig 
bakom och ser positivt på flertalet av utredningens bedömningar och 
förslag. Delar som Härnösands kommun vill lyfta fram i yttrandet i 
betänkandet är: 

Härnösands kommun ställer sig inte bakom utredningens grundläggande 
perspektiv om att  fokusera i så stor utsträckning på antalet invånare och 
storleken i organisationen i en kommun som mått för kapacitet. En 
kommuns ytstorlek, närhet till större kommun/stad, regional arbetsmarknad, 
näringslivets sammansättning, infrastruktur, kommunikation, demografi, det 
civila samhällets engagemang och kommunens geografiska placering kan ha 
större betydelse än storleken på kommunens organisation och antal 
invånare. Det är inte alltid givet att utmaningarna är större för små 
kommuner än större. 

Härnösands kommun bedömer att sammanläggningar av kommuner inte 
kommer att lösa de grundläggande utmaningarna som mindre kommuner har 
med den demografiska utvecklingen, kompetensförsörjning och skilda 
ekonomiska förutsättningar.  Frivilliga sammanläggningar är dock en bra 
utgångspunkt och bör bejakas. 
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Härnösands kommun ställer sig bakom att utjämningssystemet ses över i sin 
helhet och därefter att löpande uppföljning av utjämningssystemet 
systematiseras, och vill framhäva att det ska innefatta både inkomst – och 
kostnadsutjämning.  

Härnösands kommun ställer sig bakom förslaget om att Regeringen bör ta 
initiativ på nationell nivå om att bidra till rekryteringen till tjänster inom 
kommunernas verksamhetsområde. Staten har en viktig roll i frågan om 
ökade möjligheter att jobba 100 procent av sin förmåga. Förfinade och 
förbättrade arbetsmarknadspolitiska stödverktyg samt nationella volymer för 
bristyrken som lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socionomer och på sikt 
legitimation för undersköterskor och anslag till vuxenutbildningen för att 
bedriva tillräckligt omfattande utbildningar. 

Nationella initiativ tar oftast avstamp i generella förslag och beslut och 
Härnösand ser därför att initiativ också tar sin utgångspunkt i att 
kommunerna har olika behov och utmaningar och låter kommunerna själva 
utforma detaljerna i insatser som behövs. Kompetensfrågan berör 
arbetsmarknaden och utbildningssystemet i stort och måste därför 
huvudsakligen behandlas i ett bredare sammanhang, men med de lokala 
behoven som utgångspunkt.  

Beslutsunderlag 
SOU 2020:08 Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

Dir. 2017:13 Kommittédirektiv Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta 
samhällsutvecklingen  

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Petra Norberg 
tf kanslichef 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Yttrande SOU 2020:08 Starkare kommuner med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget 

Bilaga 2 – Sammanfattning SOU 2020:08 Starkare kommuner med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

Bilaga 3 – SOU 2020:08 Starkare kommuner med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget 
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Yttrande -Betänkandet SOU 2020:8 Starkare kommuner- 
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

Sammanfattning 
Härnösands kommun är inte remissinstans i remissen från 
Finansdepartementet – Starkare kommuner- med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8). Utredningen ger förslag på strukturella 
åtgärder för att kommunerna ska klara av de utmaningar som de står inför, 
utmaningar som med all säkerhet även kommer att påverka Härnösands 
kommun, varför Härnösands kommun lämnar ett yttrande och svar på 
utredningens bedömningar och slutsatser. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 (dir. 2017:13) att tillkalla en 
parlamentarisk kommitté för att utarbeta en strategi för att stärka 
kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera utmaningar. 
Utredningen har tagit namnet Kommunutredningen.  

Härnösands kommuns synpunkter 
Härnösands kommun ställer sig bakom och ser positivt på flertalet av 
utredningens bedömningar och förslag. Nedan följer Härnösands yttrande.  

En strategi för stärkt kapacitet i kommunerna 
I betänkandet utgår utredningen från kapacitet att möta samhällsutvecklingen 
och definierar det som driftskapacitet och utvecklingskapacitet där det förra 
anger att kommunen har tillräcklig kompetens och resurser för att leverera 
välfärdstjänster och den senare att kommunen har tillräcklig kapacitet att 
utveckla de olika verksamheterna och kommunen som helhet.  

Härnösands kommun ställer sig inte bakom utredningens grundläggande 
perspektiv om att  fokusera i så stor utsträckning på antalet invånare och 
organisationens storlek i en kommun som mått för kapacitet. En kommuns 
ytstorlek, närhet till större kommun/stad, regional arbetsmarknad, 
näringslivets sammansättning, infrastruktur, kommunikation, demografi, det 
civila samhällets engagemang och kommunens geografiska placering kan ha 
större betydelse än storleken på kommunens organisation och antal invånare. 
Det är inte alltid givet att utmaningarna är större för små kommuner än 
större. 
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Mediankommunen i Sverige har 16 000 invånare, 59 % av befolkningen bor 
i kommuner med 50 000 invånare eller mer. 204 kommuner har 30 000 eller 
mindre antal invånare.  

Härnösands kommun ställer sig bakom utredningens bedömning att beslut 
och förslag måste anpassas och ta hänsyn till att kommunernas 
förutsättningar varierar. I slutändan kan det innebära bristande likvärdighet i 
kommunernas verksamhet. 

Strukturella åtgärder  
Utredningen har analyserat fyra olika slags strukturella åtgärder: utökad 
samverkan, kommunsammanläggning, generella förändringar av 
kommunernas uppgifter och asymmetrisk ansvarsfördelning. Frågan hanterar 
vad som bäst skulle stärka kommunernas kapacitet. 

Stöd och incitament för strategisk samverkan och frivillig 
sammanläggning av kommuner 
Härnösands kommun bedömer att sammanläggningar av kommuner inte 
kommer att lösa de grundläggande utmaningarna som mindre kommuner har 
med den demografiska utvecklingen, kompetensförsörjning och skilda 
ekonomiska förutsättningar.  Frivillig är en bra utgångspunkt och bör 
bejakas. 

Härnösands kommun vill framhäva att utredningens förslag om 
samverkanslösningar behöver utredas vidare utifrån att  
kostnadseffektiviseringar i de samverkansformer som idag finns, inte är 
utvärderade, vilket även utredningen pekar på. Samverkanslösningar har 
utvecklats av kommuner i Sverige på eget initiativ de senaste åren i form av 
fler kommunförbund och gemensamma nämnder, vilket är positivt, men bör 
följas upp av den föreslagna Kommundelegationen. Samverkanslösningar 
bedöms stärka driftskapaciteten, vilket är ett organisationsperspektiv som 
förutsätter att verksamheter centraliseras, vilket kan inverka negativt på 
demokratin och det lokala inflytandet, vilket också utredningen lyfter upp.  

Härnösands kommun ställer sig bakom  frivilliga samverkanslösningar 
mellan kommuner utifrån andra perspektiv som inte hanteras i utredningen, 
men som är lika viktiga och som utgår från att tillgodose befolkningen i 
området med större utbud och högre kvalitet: Utifrån ett 
näringslivsperspektiv, utbudsperspektiv inom Vuxenutbildning, för att dela 
på kompetens inom specialområden, inom upphandling, infrastruktur, 
kollektivtrafik mm. Samverkanslösningar inom kärnverksamhet såsom vård-
och omsorg och skola kräver närhet, vilket i ytstora kommuner inte bedöms 
att ge kostnadseffektiviseringar. 

Härnösands kommun ställer sig bakom utredningens bedömning om att en 
asymmetrisk ansvarsfördelning skulle medföra ekonomiska och 
demokratiska konsekvenser som inte motsvarar de fördelar som eventuellt 
kan finnas i anpassningar av ansvar med utgångspunkt i kommunens 
kapacitet. De demokratiska aspekterna och svårigheterna med 
ansvarsutkrävande talar emot en asymmetrisk ansvarsfördelning. Däremot 
stödjer Härnösand en fördjupad och specifik utredning kring eventuella 
ansvarsomfördelningar mellan stat, region och kommun. 
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Härnösands kommun ställer sig bakom förslaget att ett statsbidrag införs 
för kommuner som vill bedriva utvecklingsarbete inriktat på att åstadkomma 
en mer strategisk samverkan. 

Försöksverksamhet 
Härnösands kommun ställer sig bakom förslaget att Regeringen initierar 
en försöksverksamhet för kommuner med undantag i lag, förordning och 
föreskrifter där syftet är att stärka kommunens kapacitet (…), vilket också 
följer Tillitsdelegationens förslag med frikommunförsök i ett begränsat antal 
kommuner ska genomföras i syfte att identifiera vilka regelverk som kan 
vara hindrande för kommunerna i deras verksamhet. 

Mätning av kvalitet i kommunernas verksamhet 
Härnösands kommun ställer sig bakom förslaget att Rådet för främjande 
av kommunala analyser (RKA) får i uppdrag att  utveckla statistik som mäter 
kvalitet i kommunernas verksamheter, och verka för att statliga myndigheter 
som på nationell nivå utövar tillsyn redovisar statistik på kommun- och 
kommunkategorinivå. Härnösand håller med utredningen om att det är svårt 
att få en samlad bild av kommunernas kvalitet i dess verksamheter. Mängden 
data är idag en utmaning och stöd behövs för att mäta det som är väsentligt. 

Statens åtagande och statlig närvaro i hela landet 
Härnösands kommun ställer sig bakom och ser positivt på förslaget att 
staten ska sköta sina åtaganden och närvarar i kommunerna och håller med 
om betydelsen för den lokala attraktiviteten för företag och invånare av en 
statlig lokal närvaro. Arbetsförmedlingens nya roll och fysiska frånvaro har 
fått stora konsekvenser för kommuners kompetensförsörjning och utsatta 
gruppers möjligheter till arbete och stödinsatser som förbättrar deras 
förmåga till egen försörjning. Det är av största vikt att staten följer 
finansieringsprincipen och säkerställer finansieringen av verksamheter som 
läggs över på kommunerna. Utredningen poängterar att det är angeläget att 
statliga arbetsplatser lokaliseras till orter utanför de största städerna och 
regionerna vilket Härnösands kommun ställer sig bakom, som en viktig 
markering i utredningen. 

Kommunernas ekonomi 
Härnösands kommun ställer sig bakom att utjämningssystemet ses över i 
sin helhet och därefter att löpande uppföljning av utjämningssystemet 
systematiseras, men poängterar att översynen behöver titta både på 
inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. 

Härnösands kommuns ställer sig bakom betänkandets förslag till 
statsbidragsprincip om att minska andelen riktade statsbidrag och att i de fall 
de används tidsbegränsa dem för att sedan eventuellt föra över dem till 
generella statsbidrag, om behovet återstår. Det finns en problematik med en 
stor andel riktade statsbidrag och att generella dito kan leda till ökad 
ändamålsenlighet och effektiviserad användning av statliga medel. Det finns 
ett behov av att förenkla kostnadsutjämningen för att värna 
utjämningssystemets legitimitet och det bör tillföras i betänkandets förslag. 

Kommunernas kompetensförsörjning 
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Härnösands kommun ställer sig bakom förslaget om att Regeringen bör ta 
initiativ på nationell nivå om att bidra till rekryteringen till tjänster inom 
kommunernas verksamhetsområde. Staten har en viktig roll i denna fråga, 
både avseende ökade möjligheter att jobba 100 % av sin förmåga. Förfinade 
och förbättrade arbetsmarknadspolitiska stödverktyg samt nationella volymer 
för bristyrken som lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socionomer och på 
sikt legitimation för undersköterskor och anslag till vuxenutbildningen för att 
bedriva tillräckligt omfattande utbildningar. 

Nationella initiativ oftast tar avstamp i generella förslag och beslut och 
Härnösands kommun ser därför att initiativ också tar sin utgångspunkt i att 
kommunerna har olika behov och utmaningar och låter kommunerna själva 
utforma detaljerna i insatser som behövs. Kompetensfrågan berör 
arbetsmarknaden och utbildningssystemet i stort och måste därför 
huvudsakligen behandlas i ett bredare sammanhang, men med de lokala 
behoven som utgångspunkt.  

Nedskrivning av studieskulder 
Härnösands kommun ställer sig bakom förslaget om att utreda 
nedskrivning av studieskulder och i utredningens bedömning att det ska utgå 
ifrån både bosättning och anställning i kommunerna som utpekas. Behoven 
av kompetens varierar i kommunerna och över tid, därför vill Härnösands 
kommun framhäva att kommande utredning bör ta hänsyn till att behoven 
följs upp och riktlinjer för vilka akademiska områden som får möjlighet till 
nedskrivning blir möjliga att förändras när behoven förändras. 

Kommunernas digitaliseringsarbete 
Härnösands kommun ställer sig bakom kommunutredningens förslag 
gällande kommunernas digitaliseringsarbete. Vi ser särskilt positivt på 
insatser kring undanröjande av juridiska hinder och framtagande och 
samordning av nationell infrastruktur och informationsutbyte. Dessa 
områden bedöms som framgångsfaktorer för att öka digitaliseringstakten i 
kommunsverige. 
Härnösands kommun ställer sig också bakom kommunutredningens 
förslag gällande DIGG och deras roll i kommunernas digitaliseringsarbete. 
Men viktigt att beakta så uppdrag, roll och ansvarsfördelning för aktuella 
parter blir tydliga (exempelvis DIGG och SKR-koncernen).  
 
Kommunernas klimat- och hållbarhetsarbete 
Härnösands kommun ställer sig bakom utredningens bedömning att staten 
bör vidta åtgärder för att förenkla för kommunerna att ta del av de 
planeringsunderlag från statliga myndigheter som behövs i kommunerna i 
deras arbete med att bedöma risker på grund av klimatförändringar. Om vi 
utgår från kommunernas kapacitetsförmåga kan inte statliga myndigheter 
minska möjligheterna för kommunerna att få ta del av underlag som behövs i 
bedömningen av risker kopplat till klimatförändringar. Härnösand ställer 
sig även positiv till att initiativ tas för särskilda utbildnings – och 
kompetensförsörjningsinsatser för att stödja kommunernas arbete kring miljö 
och klimat samt genomförande av Agenda 2030.  
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Härnösands kommun tillstyrker även förslaget om att Tillväxtverket 
tillsammans med Boverket, Trafikverket och regionerna ska stödja strategisk 
planering i kommunerna SAMT vidta åtgärder för att underlätta 
finansieringen av bostadsbyggande i kommuner där fastigheters låga 
marknadsvärde negativt påverkar möjligheten att finansiera nybyggnation 

Petra Norberg 
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Sammanfattning av SOU 2020:08 Starkare kommuner med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

Utredningens bedömningar och förslag 

Strukturella åtgärder 
Utredningen bedömer att en mer strategisk samverkan mellan kommuner 
skapar förutsättningar för stärkt driftskapacitet i kommunerna. 
Sammanläggningar av kommuner kan stärka både kommunernas drifts- och 
utvecklingskapacitet. En förutsättning för kommunsammanläggningar är att 
de bygger på frivillighet  

Föreslår att ett statsbidrag inrättas för kommuner som vill bedriva 
utvecklingsarbete inriktat mot strategisk samverkan eller frivillig 
sammanläggning 

Föreslår att staten tar över skulder från kommuner som frivilligt genomför 
kommunsammanläggningar. 

Föreslår en försöksverksamhet där kommuner får ges undantag från 
bestämmelser i lag, förordning eller myndighetsföreskrift för att pröva nya 
sätt att stärka kommuners kapacitet. 

Föreslår att en kommundelegation inrättas inom Regeringskansliet. 
Kommundelegationen och landshövdingarna ges i uppdrag att föra en dialog 
med kommuner om kapacitetsstärkande åtgärder, särskilt om strategisk 
samverkan och frivilliga sammanläggningar. 

Föreslår att Statskontoret ges i uppdrag att följa och analysera övergripande 
frågor som är av väsentlig betydelse för kommunernas utveckling. I 
uppdraget ingår att identifiera och belysa behov av åtgärder vad gäller 
effektivisering samt strukturförändringar för kommunerna med hänsyn till 
utvecklingen inom kommunsektorn och dess omvärld. Uppdraget syftar till 
att öka kunskapen om kommunernas förutsättningar och utvecklingsbehov. 

Föreslår att rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) får i uppdrag 
att i samverkan med statliga tillsynsmyndigheter utveckla statistik som mäter 
kvalitet i kommunernas verksamheter. 
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Statens åtaganden och statlig närvaro i hela landet 
Staten behöver finansiera och utföra de uppgifter som den ansvarar för, följa 
finansieringsprincipen och utveckla arbetet med att garantera statlig närvaro 
i hela landet. 

Kommunernas ekonomi 
Förslår en ny statsbidragsprincip som innebär att staten primärt ska använda 
andra sätt än riktade statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet. Att 
de riktade statsbidrag som används ska klustras och där de inte klustras ska 
de tidsbegränsas till två år. 

Föreslår att det kommunalekonomiska utjämningssystemet ska ses över för 
att säkerställa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna 
oavsett skattekraft och opåverkbara strukturellt betingade kostnader. 

Föreslår att Regeringen tillser att en löpande förvaltning och uppföljning av 
utjämningssystemet sker. 

Bedömer att Regeringen bör överväga om att ovanstående utredning ska 
undersöka om det finns tillväxthämmande incitament inom 
utjämningssystemet. Utredningen bör överväga om även utjämningen av 
kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade ska ses över.  

Kommunernas kompetensförsörjning 
Regeringen bör ta initiativ till åtgärder på nationell nivå som bidrar till 
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Till statsrådet Lena Micko 

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillkalla en parlamenta-
riskt sammansatt kommitté för att utarbeta en strategi för att stärka 
kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina 
utmaningar. Kommittén gavs även i uppdrag att utreda förutsätt-
ningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssam-
verkan. Kommittén antog namnet Kommunutredningen. 

Utredningen överlämnade den 17 oktober 2017 delbetänkandet En 
generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). Enligt 
direktiven skulle ett slutbetänkande redovisas senast den 15 oktober 
2019. Enligt tilläggsdirektiv den 11 april 2019 förlängdes utrednings-
tiden till redovisning av uppdraget senast 28 februari 2020.  

Till ordförande i kommittén utsågs kommunalrådet Heléne 
Fritzon (S). Heléne Fritzon entledigades från sitt uppdrag den 
25 augusti 2017 och i stället utsågs samma dag riksdagsledamoten 
Niklas Karlsson (S) till ny ordförande i kommittén. Som ledamöter 
i kommittén förordnades den 21 mars 2017 kommunalrådet Erik 
Andersson (M), riksdagsledamoten Åsa Eriksson (S), riksdagsleda-
moten Mikael Eskilandersson (SD), kommunalrådet Marcus Friberg 
(MP), riksdagsledamoten Peter Helander (C), dåvarande ledamoten i 
kommunfullmäktige Anna Hövenmark (V), dåvarande kommunal-
rådet Johan Nyhus (S), kommunalrådet Helene Odenjung (L), kom-
munalrådet Bo Rudolfsson (KD), riksdagsledamoten Maria Strömkvist 
(S) och dåvarande riksdagsledamoten Anette Åkesson (M).  

Som experter att biträda utredningen förordnades den 22 maj 2017 
kanslirådet Maria Ahlsved, Näringsdepartementet, sektionschefen 
Lennart Hansson, Sveriges Kommuner och Regioner, departements-
sekreteraren Karl Kjäll, Finansdepartementet, departementssekrete-
raren Therese Kristensson, Finansdepartementet, ämnesrådet Henrik 
Källsbo, Finansdepartementet och departementssekreteraren Charlotte 
Werner, Näringsdepartementet. Samma dag förordnades upphand-



 

 

lingsjuristen Robin Anderson Boström, Upphandlingsmyndigheten, 
rättssakkunnige Susanne Ellegård, Finansdepartementet, rättssak-
kunnige Håkan Eriksson, Finansdepartementet, sakkunnige Sara 
Hällströmer, Konkurrensverket samt förbundsjuristen Helena Linde, 
Sveriges Kommuner och Regioner, att som experter biträda utred-
ningen till och med den 15 oktober 2017. 

Den 24 oktober 2017 förordnades departementssekreterare 
Karolina Gustafson, Finansdepartementet som expert i utredningen. 
Den 13 september 2018 entledigades Lennart Hansson. Den 14 sep-
tember 2018 förordnades ekonomen Anders Folkesson, Sveriges 
Kommuner och Regioner som expert i utredningen. Den 8 maj 2019 
entledigades Therese Kristensson. Den 9 maj 2019 förordnades kansli-
rådet Matilda Hultgren, Infrastrukturdepartementet som expert i 
utredningen. Den 18 maj 2019 förordnades utredaren Martin Olauzon, 
Tillväxtverket som expert i utredningen. Den 12 september 2019 entle-
digades Charlotte Werner. 

Som huvudsekreterare i utredningen anställdes från och med den 
1 mars 2017 ämnesrådet Sverker Lindblad. Som sekreterare i utred-
ningen anställdes från och med den 1 april till och med den 31 okto-
ber 2017 upphandlingsjuristen Henrik Grönberg, från och med den 
1 maj 2017 analytikern Ulf Tynelius, från och med den 10 maj till 
och med den 4 augusti 2017 departementsrådet Johan Höök, från och 
med den 1 januari 2018 utredaren Lisa Hörnström och från och med 
den 27 augusti 2018 den rättsliga experten Susanne Widding-Gidlund.  

Utredningen vill rikta ett särskilt tack till f.d. statssekreteraren, 
generaldirektören och utredaren Sören Häggroth för sitt stora institu-
tionella minne samt värdefulla bidrag till och synpunkter på texterna, 
till f.d. landshövdingen och utredaren Stefan Carlsson för insyn och 
insiktsfulla reflektioner kring försöket till sammanläggning av Ölands-
kommunerna Borgholm och Mörbylånga, till utredaren Martin 
Olauzon som utöver sin expertroll bistått med många värdefulla syn-
punkter utifrån tidigare utredningsarbete, till Benny Lindroos, sta-
tistiker vid SKR för framtagande av kommunal personalstatistik åt 
utredningen samt till analytikern Kent Eliasson, Tillväxtanalys för ut-
arbetande av effektutvärderingen av räddningstjänstförbund. 

Utredningen vill också tacka alla engagerade deltagare på möten 
runt om i landet som gett oss insyn i den kommunala vardagen och 
kommit med värdefulla inspel i vårt arbete. 



 

 

Kommunutredningen får härmed överlämna slutbetänkandet 
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget  
(SOU 2020:8). Till slutbetänkandet har fogats fem reservationer och 
fem särskilda yttranden. 

Vårt uppdrag är härmed slutfört. 
 

Stockholm i februari 2020  
 
Niklas Karlsson 
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Sammanfattning 

För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att 
de har en kapacitet som står i proportion till dels de uppgifter som 
ska utföras, dels till den service och välfärd som invånarna har rätt 
till. Kommunerna ställs dock inför stora utmaningar, bl.a. till följd 
av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. 
Polariseringen mellan olika kommuner ökar avseende exempelvis 
befolkning, kompetens och ekonomiska förutsättningar. En parlamen-
tariskt sammansatt kommitté har därför haft regeringens uppdrag 
att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att full-
göra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen har an-
tagit namnet Kommunutredningen. 

Förväntningarna på att utredningen ska komma med kraftfulla 
förslag som stärker kommunernas kapacitet att klara utmaningarna 
är stora, men kommunfrågan är komplex och det är ont om enkla 
lösningar. De förslag som läggs fram kan på flera avgörande punkter 
förbättra den kommunala kapaciteten. Men minst lika viktigt är att 
utredningen genom flera förslag sätter igång processer som kommer 
behövas under överskådlig tid i ett arbete med frågor som stärker 
kommunerna. Diskussionen behöver därför fortsätta för att utveckla 
konkreta lösningar på aktuella och framtida utmaningar för kommu-
nerna. Kommunutredningen menar att detta betänkande ger en god 
grund för en sådan diskussion.  

En viktig del i det långsiktiga arbetet har också varit utredningens 
kunskapsuppbyggnad avseende kommunernas förutsättningar och 
möjliga alternativ för kapacitetsförstärkning. Denna del av betänkan-
det är således en central del av utredningens resultat. 
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Kommunernas utmaningar 

Invånarantalet i svenska kommuner varierar från 2 450 invånare i 
Bjurholm till 962 154 invånare i Stockholm enligt befolkningsstati-
stiken från 31 januari 2018. Ytterligare fyra kommuner har under 
3 000 invånare och totalt 15 kommuner har under 5 000 invånare. Den 
svenska mediankommunen har knappt 16 000 invånare, vilket betyder 
att hälften av landets 290 kommuner tillsammans omfattar en befolk-
ning som uppgår till endast 14 procent av rikets totala befolkning. 
Inte sällan är det dessutom de befolkningsmässigt små kommunerna 
som har de största ytorna och den mest spridda befolkningen.  

Men oavsett storlek har alla kommuner i princip samma ansvar 
och skyldighet att erbjuda kommunal service och välfärd till sina in-
vånare. När riksdag, regering och statliga myndigheter fattar beslut 
om föreskrifter eller lägger fram förslag som berör kommuner räk-
nar man i allmänhet med att alla kommuner också ska ha kapacitet 
och förmåga att hantera de uppgifter och förändringar som de kan 
leda till. Ofta har dock små kommuner en svagare kapacitet och fram-
för allt en större sårbarhet i sitt uppdrag gentemot invånarna.  

Utmaningarna ökar för det stora flertalet av Sveriges kommuner 
samtidigt som skillnaderna mellan olika typer av kommuner blir 
större. Ekonomi och kompetensförsörjning blir alltmer problema-
tiska frågor att hantera de kommande åren, men det handlar också 
om förmågan att upprätthålla kvaliteten på verksamheten, klara in-
vesteringsbehoven, ta tillvara potentialen hos utlandsfödda samt han-
tera och förebygga klimatförändringar.  

År 2018 hade 69 kommuner (24 procent) ett negativt ekono-
miskt resultat jämfört med 19 kommuner (7 procent) 2017. Endast 
109 kommuner (38 procent) hade 2018 ett resultat på minst 2 pro-
cent av skatter och bidrag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
förutser en fortsatt försämring av kommunernas ekonomiska resul-
tat för åren 2019–2022 på grund av den demografiska utvecklingen.  

Konjunkturinstitutet har beräknat att statsbidragen till kommu-
nerna fram till år 2040 skulle behöva öka med 24 miljarder kronor per 
år för att kommunallagens krav på en budget i balans och på god 
ekonomisk hushållning ska kunna tillgodoses. Om kommunerna 
i stället helt på egen hand skulle finansiera den förväntade kostnads-
ökningen med höjda kommunalskatter, skulle skatterna i genomsnitt 
behöva öka med 3 kronor och 18 öre till år 2040. 
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Kommunernas förmåga att med egna skatteintäkter finansiera sina 
nettokostnader minskar i alla kommunkategorier utom storstads-
kommunerna, vilket innebär ett allt större beroende av skatteutjäm-
ning och generella statsbidrag. Påfrestningarna på det kommunaleko-
nomiska skatteutjämningssystemet kommer därför att öka över tid.  

Utmaningarna ser mer svårlösta ut avseende kommunernas kom-
petensförsörjning. SKR:s beräkningar visar att antalet sysselsatta be-
höver öka kraftigt kommande år för att kommunerna ska kunna behålla 
dagens verksamhetsnivå. Än större blir behoven om resurserna till väl-
färdsverksamheterna fortsätter att öka snabbare än de demografiskt 
betingade behoven, vilket varit fallet under många år.  

Under utredningstiden har det blivit alltmer tydligt att kompe-
tensförsörjningsfrågan framstår som den mest svårlösta i ett fram-
tidsperspektiv på grund av arbetskraftsbrist inom så gott som all 
offentlig verksamhet. Den demografiska utvecklingen medför att stora 
delar av landet kan få en total brist på arbetskraft, vilket gör att sats-
ningar på enskilda yrkesgrupper kan utvecklas till ett nollsumme-
spel.  

SKR har bedömt att kommunsektorn (inklusive privata utförare) 
behöver nästan 200 000 fler anställda 2026 jämfört med 2016. Dess-
utom behöver 300 000 anställda ersättas på grund av pensioneringar. 
Om den kommunala verksamheten fortsätter att växa i samma takt 
som under senare år ökar behovet av personal med ytterligare cirka 
70 000 anställda. Störst ser rekryteringsbehoven ut att bli av lärare, 
förskollärare och personal inom äldreomsorgen. Det är redan i dag 
tydligt att små och perifert belägna kommuner har svårt att konkur-
rera om arbetskraften inom dessa yrkesområden.  

Urbanisering och demografisk utveckling innebär en ökad polari-
sering mellan stora och små kommuner. De stora kommunerna blir 
fler och större, medan de små också blir fler, men med minskande 
befolkning. Detta leder dels till bristande kapacitet i mindre kom-
muner genom minskande och åldrande befolkning, dels till att kom-
munindelningen inte svarar mot ett funktionellt regionperspektiv 
eftersom urbaniseringen medför vidgade funktionella regioner.  

Förmågan att jobba utvecklingsinriktat och strategiskt blir allt-
mer olika i kommuner med vitt skilda förutsättningar. För de minsta 
kommunerna begränsar den mindre organisationen möjligheten att 
ha specialiserad personal. Vidare innebär en liten organisation ökad 
känslighet om nyckelpersoner slutar eller blir frånvarande en längre 
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tid. Mindre kommuner har också sämre möjligheter att jobba strate-
giskt och utvecklingsinriktat samt att söka och ta del av riktade stats-
bidrag. Ofta saknas här tillräcklig mottagnings- och implementerings-
kapacitet.  

För kommuner i funktionellt sammanhängande områden är kapa-
citetsproblemet snarast att de inte står rustade för att hantera pla-
neringsfrågor som sträcker sig utanför kommungränserna.  

Den samlade bilden är att kommunerna står inför flera specifika 
utmaningar som dessutom kommer tillta i styrka under överskådlig 
tid framöver. Dessa är framför allt:  

 svagare ekonomi 

 svårigheter med personal- och kompetensförsörjning 

 etablering och integration av nyanlända 

 växande och uppskjutna investeringsbehov 

 växande anspråk på service och välfärd  

 kompetens att klara klimatförändring och hållbar utveckling. 

Utmaningarna tenderar att vara större i de mindre kommunerna ut-
ifrån att kapaciteten och robustheten både avseende ekonomi och 
kompetens redan är svag. 

Principiella utgångspunkter för utredningen 

Kommunal självstyrelse, demokrati och statlig styrning 

Den kommunala självstyrelsen i Sverige är i jämförelse med de flesta 
andra europeiska länder mycket omfattande och svenska kommuner 
har ansvaret för en stor del av de offentliga uppgifterna. Den grund-
lagsskyddade kommunala självstyrelsen har historiska rötter och 
kommunerna utgör en central del i det demokratiska systemet och i 
uppbyggnaden av den moderna välfärdsstaten. Balansgången mellan 
likvärdighet och självbestämmande präglar i stor utsträckning debat-
ten om den kommunala självstyrelsens omfattning.  

Den statliga styrningen av kommunerna har ökat under senare år, 
där frågan om att skapa likvärdiga förutsättningar för invånarna i stor 
utsträckning varit i förgrunden. En viktig aspekt är också att det 
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kommunala uppdraget har blivit mer omfattande och komplext jäm-
fört med på 1970-talet, då välfärdsstaten fortfarande var under expan-
sion. I och med EU-inträdet 1995 tillkom även styrningen från EU 
som påverkar kommunernas verksamhet på olika områden. Under 
1970-talet fanns också större möjligheter att påverka den kommu-
nala ekonomin genom skattehöjningar än vad det finns i dag. Över-
flyttning av utförandet till privata aktörer ställer vidare högre krav 
på kommunerna att kunna leda, styra och koordinera verksamheter. 

Kommunal kapacitet 

Kapacitet kan beskrivas som ett slags mått på en förmåga hos både 
människor och maskiner att arbeta eller utföra en viss uppgift. Med 
begreppet kommunal kapacitet skulle man utifrån den definitionen 
kunna avse förmågan att uträtta kommunala uppgifter.  

Enligt direktiven till Kommunutredningen behöver kommunerna 
ha förutsättningar och kapacitet som står i proportion till deras upp-
gifter, så att de på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen. 
Det innebär att varje kommun måste kunna bereda, fatta och genom-
föra beslut som gör det möjligt att erbjuda samhällsservice inom olika 
verksamhetsområden utifrån nationella krav och medborgarnas behov. 

Utredningen gör en åtskillnad mellan kommunernas driftskapa-
citet och kommunernas utvecklingskapacitet och menar att det inte 
räcker för en kommun att ha en driftskapacitet i den meningen att 
man bara ska klara den dagliga verksamheten genom att erbjuda ser-
vice och välfärd till sina invånare. I ett långsiktigt perspektiv måste 
kommunen också ha en strategisk utvecklingskapacitet som ger en 
permanent och långsiktig förmåga att fullgöra sitt uppdrag och att 
möta samhällsutvecklingen. 

Utredningens erfarenheter från möten och dialoger med ett stort 
antal kommuner av olika karaktär är att alltför många har svårt nog 
att klara den dagliga driften, och än mindre har någon betydande stra-
tegisk utvecklingskapacitet. 

Det är också av stor betydelse för såväl drifts- som utvecklings-
kapaciteten att kommunerna har en god lednings- och styrningsför-
måga som ger dem långsiktig möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.  

Under utredningsarbetet har flera olika synsätt på hur kommu-
nernas kapacitet kan stärkas framförts och diskuterats. Utöver att 
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resurser som pengar och kompetens på olika sätt tillgängliggörs för 
kommunerna, skulle kapaciteten kunna stärkas av att uppgifter lyfts 
av kommunerna så att kvarvarande uppgifter blir mer i paritet med 
förmågan att hantera dem. Alternativt har det under utredningens 
arbete ibland hävdats att kapaciteten kan stärks genom att uppgifter 
tillförs kommunerna, vilket skulle kunna förbättra attraktiviteten, 
kompetensförsörjningen och den kommunala organisationens kritiska 
massa. 

Utredningen menar också att kapacitetsbrist kan finnas när kom-
muner i funktionellt sammanhängande områden inte fullt ut sampla-
nerar i ett gränsöverskridande kommun-regionperspektiv 

Strukturella förändringar och ett långsiktigt tidsperspektiv 

I Kommunutredningens direktiv betonas att utredningens fokus ska 
ligga på strukturella förändringar. Direktivet anger att kommittén 
ska analysera fyra olika typer av strukturella åtgärder: utökad sam-
verkan, kommunsammanläggning, förändringar av kommunernas upp-
gifter samt asymmetrisk ansvarsfördelning. En central fråga är där-
med vilka strukturella åtgärder som ur ett systemperspektiv kan vidtas 
för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter.  

Systemperspektivet innebär att fokus sätts på vilka ramförutsätt-
ningar kommunerna har att agera inom. Verksamhetsutveckling inom 
enskilda kommuner ligger däremot till stor del inom ett aktörsper-
spektiv som ligger utanför utredningens primära fokus.  

Kommunernas yttre villkor i form av regelverk har också stor bety-
delse för enskilda kommuners handlingsutrymme och möjligheter att 
hitta effektiva lösningar för sina verksamheter. Statliga myndigheters 
agerande påverkar också kommunernas förutsättningar och utveckling.  

I Kommunutredningens direktiv påpekas på ett flertal ställen att 
utredningen ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv på hur kommuner-
nas utmaningar kan hanteras. Det innebär att även om utredningen 
tar upp förslag som på kort sikt kan genomföras för att förbättra 
kommunernas kapacitet, så ligger fokus på de strukturförändrande 
förslagen som med nödvändighet är mer långsiktiga. 
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Åtgärdsområden som särskilt undersökts 

Samverkanslösningar 

Omfattningen av interkommunal samverkan har ökat betydligt de 
senaste 20 åren. Antalet kommunalförbund har ökat från 19 under 
mitten av 1980-talet till 175 år 2016. År 2016 fanns vidare 159 gemen-
samma nämnder och cirka 350 gemensamt ägda kommunala bolag. 

Kommunutredningen bedömer att samverkan kan ge bättre förut-
sättningar för kommunerna att leverera service och välfärdstjänster. 
Samverkan kan därför vara ett sätt för kommuner att överbrygga 
svårigheter och lösa uppgifter. Samverkan över tid tenderar dock att 
påverkas av förändrade förutsättningar i de enskilda kommunernas 
politik och ekonomi, vilket kan skapa instabilitet. Samverkan är också 
många gånger personberoende, vilket medför en känslighet avseende 
förändringar i den politiska ledningen eller om enskilda nyckelper-
soner slutar eller blir långvarigt frånvarande. 

Kommunutredningen gör emellertid bedömningen att en mer 
strategisk samverkan kan skapa större kontinuitet och bättre förut-
sättningar för tillit mellan de samverkande kommunerna. Utredningen 
definierar strategisk samverkan som att den sker i mer fasta kom-
munkonstellationer vilket möjliggör att långsiktighet och tillit kan 
byggas upp inom samverkanskonstellationerna. Strategisk samver-
kan baseras på en samlad kommunövergripande analys och bedöm-
ning av kommunens behov av samverkan i nuläget och i framtiden. 
Den bedrivs dessutom med ett större djup vilket innebär att verk-
samheten i högre grad drivs utifrån gemensamt utförande av service 
och välfärdstjänster samt gemensamma investeringar.  

Det är dock inte givet att samverkan ger högre kostnadseffek-
tivitet. Forskningen indikerar att samverkan kan ge ökad kostnads-
effektivitet framför allt i kapitalintensiv verksamhet, t.ex. vatten och 
avlopp samt renhållning. Kunskapsläget är dock oklart. Inte heller 
finns det någon entydig bild av vad samverkan innebär för kvaliteten 
på den verksamhet som avses. 

Det måste poängteras att geografiska avstånd och bosättnings-
mönster har stor betydelse för möjligheterna att åstadkomma kost-
nadseffektiviseringar genom samverkan. Den största delen av kom-
munernas verksamheter, t.ex. förskola, skola och äldreomsorg, bedrivs 
lokalt nära, eller t.o.m. i, invånarnas hem. Det innebär att ekono-
miska skalfördelar generellt är svåra att uppnå om avstånden är långa. 
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Det är också en anledning till att samverkan så gott som aldrig 
bedrivs inom kommunala kärnverksamheter som grundskola och 
äldreomsorg. 

Ur demokratisynpunkt bedömer Kommunutredningen att det 
finns ett antal nackdelar med kommunal samverkan. Nackdelarna 
handlar om minskad kontroll och rådighet över verksamheten, ökad 
komplexitet för väljare och förtroendevalda, svårigheter för mindre 
partier att vara representerade i samverkansorganisationerna samt 
minskad möjlighet för väljarna till ansvarsutkrävande.  

Samverkan kan dock innebära ökad leveransförmåga genom att 
kommunen faktiskt kan leverera service till invånarna, vilket i sin tur 
kan leda till att förtroendet för den kommunala organisationen stärks. 
Vissa av nackdelarna med samverkan kan också minskas om den kan 
utvecklas i mer strategiska former. Strategisk samverkan i mer fasta 
samverkanskonstellationer skulle kunna öka både omfattningen och 
tydligheten avseende vilka verksamheter som kommunerna samver-
kar kring. Kommunutredningen gör bedömningen att en mer stra-
tegisk samverkan för vissa kommuner kan bedömas som en tillräck-
lig åtgärd, medan andra kommuner kan se strategisk samverkan som 
ett steg på vägen mot sammanläggning för att öka kapaciteten i den 
kommunala verksamheten. 

Kommunsammanläggningar 

I de nordiska länderna har omfattande utredningar gjorts om vad 
som är en lämplig kommunstorlek. Norge, Finland och Danmark 
har alla kommit fram till att det krävs minst 20 000 invånare för att 
skapa förutsättningar för en effektiv och robust kommun. I Sverige 
var befolkningsunderlaget för grundskolan en viktig komponent vid 
Kommunblocksreformen som slutfördes 1974. Då var 8 000 invå-
nare ett riktmärke på ett minsta befolkningsunderlag för att driva en 
effektiv grundskoleverksamhet. 

En större kommun har i regel en större strategisk förmåga att dels 
jobba med utvecklingsfrågor som långsiktigt stärker kommunen, 
dels att initiera och bereda beslutsunderlag, än vad en mindre kom-
mun har. Befolkningsmässigt större kommuner har ofta också bättre 
driftskapacitet avseende beslutsfattande och hantering av föreskrifter, 
statsbidrag, utbildningsinsatser etc. Genom större möjligheter till 
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specialisering kan en större organisation uppnå högre effektivitet 
och kvalitet. 

Genom större kommuner, och därmed större produktionsvolymer, 
förväntas samma välfärdsservice kunna produceras till lägre kostna-
der. Forskningen ger dock enbart delvis stöd för sådana antaganden. 
Danska erfarenheter från den senaste kommunreformen pekar på att 
inga ekonomiska besparingseffekter har kunnat utläsas i de samman-
slagna kommunernas kostnadsmässigt stora verksamheter som skola 
och äldreomsorg. Däremot har den danska kommunreformen inne-
burit att de sammanslagna kommunerna stärkt sina ekonomiska resul-
tat efter reformen. Även de modellberäkningar som Kommunutred-
ningen har gjort utifrån svenska förhållanden för grundskola och 
hemtjänst indikerar marginella ekonomiska besparingar.  

Vid sidan av ekonomiska argument är förväntningar om stärkt 
kompetens vanligt förekommande vid kommunsammanläggningar. 
Små kommuner har svårt att ha olika specialister anställda. Ofta kom-
bineras olika funktioner inom samma tjänst och många anställda blir 
därmed något av generalister. En mindre kommun är dessutom mer 
känslig för oförutsedda händelser, exempelvis om en person med en 
nyckelbefattning slutar eller blir långvarigt frånvarande. I en större 
kommun finns fler anställda, vilket dels innebär större möjligheter 
att täcka upp vid någon persons frånvaro, dels ger ökade möjligheter 
till specialisering. Utvärderingar av den danska kommunreformen visar 
att kommunsammanläggningarna haft en positiv inverkan på kom-
munernas kompetens och lett till mindre sårbarhet avseende den kom-
munala verksamheten. 

En konsekvens av en kommunsammanläggning är att avståndet 
mellan väljare och förtroendevalda ökar. Positiva effekter kan dock 
vara att förmågan att leverera service till invånarna ökar och att en 
större kommun kan erbjuda fler politiska alternativ och ha större 
möjligheter att rekrytera förtroendevalda. 

Generell förändring av kommunernas uppgifter 

I Kommunutredningens direktiv anges att utredningen ska överväga 
om det finns behov av att generellt ändra kommunernas uppgifter så 
att de bättre överensstämmer med kommunernas nuvarande kapa-
citet. Detta kan ske genom att samtliga kommuner får ett förändrat 
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uppdrag till följd av att ansvaret för vissa uppgifter flyttas till en 
annan huvudman. Utredningen ska dock enligt direktiven inte lämna 
konkreta förslag på huvudmannaskapsförändringar.  

En överföring av uppgifter från lokal till regional eller statlig nivå 
bygger på antagandet att dessa aktörer har en bättre kapacitet att 
ansvara för uppgifterna än vad kommunerna har. Kommunernas 
ansvarsområden skulle minska, men ansvaret skulle kunna bli mer i 
paritet med den tillgängliga kapaciteten.  

Exempel på områden som har debatterats är om staten ska ta över 
ansvaret för skolan och den högspecialiserade sjukvården. En annan 
diskussion som förekommer är om kommunerna ska få en större roll 
som utförare inom ett verksamhetsområde, utan att huvudmanna-
skapet går över till kommunerna. Organiseringen av Arbetsförmed-
lingens verksamhet är ett sådant exempel. 

Den omfattande interkommunala samverkan inom bl.a. gymnasie-
skola, räddningstjänst och överförmyndare kan tolkas som att många 
kommuner har bedömt att kommunen är för liten för att självstän-
digt kunna driva verksamheterna på ett effektivt sätt. Det kan därför 
finnas skäl som talar för att vissa verksamheter har en mer regional 
än lokal logik. 

En överföring av uppgifter från lokal till regional eller statlig nivå 
innebär att den kommunala självstyrelsen begränsas eftersom väl-
färdsmodellen skulle bli mer centraliserad. 

Ytterligare decentralisering av uppgifter till den lokala nivån skulle 
å andra sidan i princip kunna innebära att många kommuners drifts- 
och utvecklingskapacitet stärks. Nya uppgifter innebär dock att kom-
munerna ytterligare behöver bygga ut sin kompetens, vilket med tanke 
på den demografiska utvecklingen kommer vara svårt för de mindre 
kommunerna eftersom de redan i dag har svårt att upprätthålla till-
räcklig kapacitet för att sköta sina nuvarande uppgifter. 

Asymmetrisk ansvarsfördelning 

Sedan 1971 har Sverige ett enhetligt kommunbegrepp. Den svenska 
kommunmodellen innebär att alla kommuner i huvudsak har samma 
uppgifter och följer samma lagstiftning; ansvarsfördelningen är där-
med symmetrisk. De undantag som finns i dag är förhållandevis margi-
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nella och handlar främst om att enskilda kommuner kan ta över vissa 
uppgifter från statliga myndigheter eller från regionen. 

Centralt i asymmetribegreppet är att det innebär en förändring av 
vilken aktör som har det rättsliga och politiska ansvaret för en verk-
samhet gentemot väljarna. Centralt är också att den aktör, kommun 
eller region som har avhänt sig verksamheten inte har något ansvar 
eller inflytande över den överförda verksamheten.  

En tydlig demokratisk konsekvens av en asymmetrisk modell är 
att den kan hindra eller försvåra för väljaren att utkräva ansvar för 
hur en verksamhet bedrivs; när ansvaret flyttas till en annan aktör för-
svinner eller minskar väljarnas möjligheter att utkräva ansvar av de 
politiker som är ansvariga för verksamheten. Om ansvaret för upp-
gifter i stället överförs från staten till vissa kommuner ökar det lokala 
politiska inflytandet över verksamheten i de aktuella kommunerna.  

En andra aspekt på en asymmetrisk modell är att det skulle bildas 
en form av A- och B-kommuner, där B-kommuner skulle få ett mindre 
omfattande ansvarsområde än A-kommunerna. Med tanke på att det 
redan i dag är svårt att rekrytera förtroendevalda finns en risk att 
rekryteringssvårigheterna ytterligare skulle förvärras i en asymme-
trisk modell. Faran är att förtroendeuppdrag i en B-kommun skulle 
upplevas som mindre attraktiva. Risken är även att B-kommuner 
skulle uppfattas som mindre attraktiva för arbetssökande vilket där-
med skulle kunna bidra till att rekryteringen av kompetent personal 
skulle försvåras.  

Kommunutredningen bedömer att en asymmetrisk modell får 
negativa konsekvenser för lokaldemokratin eftersom ett centralt in-
strument, möjligheten till ansvarsutkrävande, delvis sätts ur spel. En 
slutsats är också att det är svårt att argumentera för att en asymme-
trisk lösning stärker kommunernas drifts- och utvecklingskapacitet. 
Utredningen ser därmed att en asymmetrisk lösning av detta slag inte 
är en lämplig kapacitetsstärkande åtgärd för kommunerna.  

Digitalisering och andra kapacitetsstärkande åtgärder 

Digitala verktyg kan användas för att upprätthålla och höja kvalite-
ten i kommunernas verksamheter. Införandet av digitala lösningar 
och automatisering kan t.ex. frigöra personal så att dessa personer 
kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter, vilket i sin tur kan 
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höja kvaliteten i verksamheten. Det finns dock stora svårigheter när 
det gäller att uppskatta hur stor den ekonomiska potentialen av digi-
talisering kan vara.  

Digitalisering är en kostnads- och tidskrävande process som stäl-
ler stora krav på såväl kommunernas olika verksamheter som på 
kommunernas ledning och styrning. Det finns också stora skillnader 
mellan kommuner när det gäller att kunna nyttja potentialen i digi-
tala lösningar, där små kommuner ofta har sämre ekonomiska resur-
ser och möjligheter att rekrytera kompetens för att kunna tillämpa 
digitala lösningar.  

Ett stort hinder för att bättre kunna nyttja digitaliseringens möj-
ligheter är att det i Sverige saknas en nationell digital infrastruktur. 
Detta har lett till att olika myndigheter, sektorer och kommuner har 
utvecklat egna lösningar anpassade efter de egna verksamheternas 
behov. Det finns därför ett stort behov av gemensamma lösningar 
för utbyte av digital information. 

En viktig aspekt på digitaliseringen är också personlig integritet 
och sekretess. Skyddet av den personliga integriteten måste vägas 
mot andra värden, t.ex. effektivisering. Omfattande regelverk, t.ex. 
dataskyddsförordningen och sekretesslagen syftar till att skydda den 
personliga integriteten, men hindrar ibland ett effektivt nyttjande av 
data.  

Tillgång till fast bredband med hög prestanda är en grundförut-
sättning för att kommunerna ska kunna använda sig av digitaliser-
ingens möjligheter. Det handlar inte bara om utbyggnad av fast bred-
band utan också om att underhålla och uppgradera befintlig digital 
infrastruktur. Det finns fortfarande stora skillnader när det gäller till-
gång till fast bredband i olika delar av landet samt mellan flerfamiljs-
hus och enfamiljshus.  

En annan viktig åtgärd för att stärka kommunernas kapacitet är 
utbyte av erfarenheter och lärande mellan kommunerna. Det finns 
ett stort antal nätverk och plattformar redan i dag som syftar till just 
detta. Inte minst SKR bedriver omfattande verksamhet för lärande, 
stöd och erfarenhetsutbyte mellan kommuner, men det finns också 
en rad andra fristående organisationer och nätverk. Utmaningen är 
dock att det krävs en mottagningskapacitet i form av tid och resurser 
som de befolkningsmässigt små kommunerna ofta saknar.  

Det finns en lång tradition av samverkan mellan kommuner och 
civilsamhällets organisationer. En grundläggande utgångspunkt för 
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Kommunutredningen är dock att det finns begränsningar i hur stor 
utsträckning kommunerna kan avhända sig uppgifter till civilsam-
hällets organisationer.  

En strategi för stärkt kapacitet i kommunerna 

Kommunutredningen konstaterar att samverkan ger förutsättningar 
för att stärka kommunernas driftskapacitet. Särskilt behöver strate-
gisk samverkan i mer fasta samverkanskonstellationer stimuleras för 
att öka såväl omfattningen som tydligheten avseende vilka verksam-
heter som kommunerna samverkar kring. Den övergripande slut-
satsen är dock att det i ett framtidsperspektiv kan finnas behov av en 
förändrad kommunstruktur för att värna den decentraliserade sam-
hällsmodellen. Utredningen vill även understryka att det krävs en kom-
bination av olika åtgärder på såväl kort som lång sikt för att kommu-
nerna ska ha tillräcklig kapacitet att utföra sitt uppdrag.  

Åtgärderna kan se olika ut beroende på kommunernas geografi 
och andra strukturella förutsättningar. Exempelvis innebär långa av-
stånd svårigheter att uppnå ekonomiska skalfördelar i den kommunala 
verksamheten, eftersom verksamheter som förskola, skola och äldre-
omsorg behöver bedrivas nära invånarna. Detta måste tas i beaktande 
både när det gäller utökad och mer strategisk samverkan mellan kom-
muner och sammanläggningar av kommuner. Kommunutredningen 
gör ändå bedömningen att strategisk samverkan, och på längre sikt 
sammanläggningar, kan vara lämpliga åtgärder för att stärka kommu-
nernas drift- och utvecklingskapacitet även i glesa kommuner. 

Förutsättningarna både för samverkan och sammanläggningar är 
dock bättre där kommunerna funktionellt hänger samman. Det gäller 
såväl jämnstora kommuner med korta avstånd, som kommuner nära 
större städer, även om behoven utifrån kapacitetssynpunkt inte är 
lika stora i storstadsregioner.  

Utgångspunkten när det gäller kommunsammanläggningar är att 
dessa ska bygga på frivillighet vilket innebär att det är kommunerna 
själva som beslutar om de önskar genomföra en kommunsamman-
läggning. Utvecklad samverkan mellan kommuner kan bedömas som 
en tillräcklig åtgärd av vissa kommuner, medan andra kommuner kan 
se en utvecklad strategisk samverkan som ett steg på vägen mot 
sammanläggning.  
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Utredningen föreslår också en försöksverksamhet för kommuner 
som vill prova olika typer av nya arbetssätt. Det kan handla om åt-
gärder som syftar till att stärka kapaciteten i kommunerna, möjlig-
göra anpassning av verksamhet till lokala förhållanden eller minska 
statliga regleringar. Försöken kan vara inriktade på strukturföränd-
ringar eller vara av mer verksamhetsutvecklande karaktär. 

Staten måste ta sitt ansvar 

Samtidigt som kommunerna själva har ett ansvar att säkerställa att 
de kan sköta sina verksamheter så har staten ett grundläggande an-
svar för att samtliga kommuner har tillräckliga förutsättningar och 
tillräcklig kapacitet att utföra sina uppgifter.  

Staten behöver ta ett övergripande ansvar för att säkerställa kom-
munernas ekonomiska förutsättningar och genomföra åtgärder för 
att underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Staten behöver 
dessutom vidta åtgärder för att kommunerna ska kunna dra nytta av 
de möjligheter som digitaliseringen ger. 

Kommunutredningen vill understryka att staten också måste 
sköta sina egna åtaganden, för att kommunerna i sin tur ska kunna 
ha tillräcklig kapacitet att utföra sina uppgifter. Staten ska t.ex. garan-
tera finansiering av verksamheter och ansvar som läggs över på kom-
munerna i enlighet med finansieringsprincipen. Staten behöver dess-
utom tydligare beakta hur förändringar i den statliga verksamheten 
påverkar kommunernas förutsättningar, där organiseringen av Arbets-
förmedlingens verksamhet utgör ett aktuellt exempel. 

Staten kan dessutom vidta åtgärder om den ekonomiska situatio-
nen för vissa kommunkategorier blir ohållbar; exempelvis kan juster-
ingar göras inom det kommunalekonomiska utjämningssystemet. 
Kommunutredningen bedömer att en bred översyn av det kommu-
nala utjämningssystemet behöver genomföras så att kommunerna 
kan ges mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla 
sina invånare en likvärdig service oberoende av skattekraft och opå-
verkbara strukturella kostnader. 

Kommunutredningen anser vidare att såväl antalet som andelen 
riktade statsbidrag till kommunerna bör minskas. Utredningen före-
slår därför att en statsbidragsprincip, likställd med nuvarande finansier-
ingsprincip, införs. En minskad användning av riktade statsbidrag till 
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förmån för generella bidrag skulle bidra till att stärka kommunernas 
kapacitet, genom att verksamheten blir mer långsiktig och anpassad 
till de lokala behoven. 

Bristen på arbetskraft och kompetens inom kommunernas verk-
samheter kommer att kräva både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder 
inom flera olika områden. Statens möjlighet att lösa kommunernas 
framtida arbetskrafts- och kompetensbrist är mer komplex än den är 
i fråga om kommunernas ekonomiska förutsättningar. Kommun-
utredningen betonar dock att regeringen bör ta initiativ till generella 
åtgärder på nationell nivå som underlättar rekryteringen till tjänster 
inom kommunernas verksamhetsområden. Det handlar både om 
åtgärder som syftar till att öka arbetskraftsdeltagandet och om olika 
typer av utbildningsinsatser. 

Ett specifikt förslag från utredningen för att underlätta kompe-
tensförsörjningen är en möjlighet till nedskrivning av studieskulder 
i kommuner som har särskilt stora svårigheter att rekrytera, både till 
kommunernas egna verksamheter, andra delar av offentlig sektor och 
till privat sektor i kommunerna. 

Kommunutredningen anser vidare att staten behöver vidta åtgär-
der för att underlätta och stödja kommunernas digitaliseringsarbete. 
Det handlar om åtgärder som att utveckla en förvaltningsgemensam 
infrastruktur, att undanröja onödiga juridiska hinder för digitali-
sering och att utveckla det stöd till kommunerna som Myndigheten 
för digital förvaltning (DIGG) kan ge.  

Kommunutredningen gör den generella bedömningen att statens 
ansvar blir särskilt viktigt för de befolkningsmässigt minsta kommu-
nerna i glesa områden. Behovet av åtgärder för att långsiktigt stärka 
dessa kommuners kapacitet är särskilt tydligt. 

Genomförande av strategin 

Alla kommuner har i dag en mer eller mindre utvecklad samverkan 
med andra kommuner och det är vanligt att en kommun ingår i sam-
verkanskonstellationer med olika kommuner för olika verksamheter. 
En konsekvens av den utvecklingen är en stor komplexitet som gör 
det svårt för såväl väljare som förtroendevalda att ha kunskap om 
vem som ansvarar för utförandet av en viss verksamhet. 
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Kommunutredningen gör bedömningen att en mer strategisk 
samverkan mellan kommuner skulle leda till effektivare samverkan 
och därmed höjd kapacitet i den kommunala verksamheten. Ett syfte 
är att kommunerna i ökad utsträckning ska samverka inom en fast 
kommunkonstellation. Ett annat syfte är att försöka utveckla sätt att 
fördjupa samverkan inom den konstellationen, även avseende de för 
kommunerna kostnadsmässigt stora verksamheterna såsom skola och 
äldreomsorg. En mer strategisk samverkan kan stärka möjligheterna 
att bygga upp en ömsesidig tillit mellan såväl politiker som invånare 
vilket kan bidra till en långsiktigt mer omfattande och djup samver-
kan. En strategisk samverkan kan också i vissa fall leda vidare till fri-
villiga sammanläggningar av kommuner.  

Det finns behov av incitament och stödjande åtgärder för att 
främja både strategisk samverkan och frivilliga sammanläggningar. 
För att stimulera frivilliga sammanläggningar behöver dessutom hin-
der i regelverket identifieras och i möjligaste mån undanröjas. Ett sådant 
hinder är att kommuner som går samman kan förlora bidrag inom 
det kommunalekonomiska utjämningssystemet.  

Kommunutredningen föreslår ekonomiska incitament för att sti-
mulera strategisk samverkan mellan kommuner och för att stödja 
kommunsammanläggningar. Vidare är det viktigt att involvera kom-
munerna i en dialog samt stödja kommuner som vill utveckla strate-
gisk samverkan eller som frivilligt vill gå samman. 

Det är viktigt att staten även i fortsättningen tydligt tar sitt ansvar 
för kommunerna och driver de frågor som Kommunutredningen tagit 
upp. Utredningen föreslår mot den bakgrunden att en kommundele-
gation med både statliga och kommunala företrädare inrättas. I Kom-
mundelegationens uppdrag ska ingå att stödja kommuner som vill 
utveckla strategisk samverkan eller gå samman med andra kommu-
ner. Detta arbete ska utföras i samarbete med landshövdingarna i 
respektive län. Delegationen ska också ha till uppgift att administrera 
och utvärdera den försöksverksamhet som Kommunutredningen 
föreslår. 

De olika åtgärder som Kommunutredningen föreslår kommer att 
ta olika lång tid att sätta igång och att genomföra. Vissa av förslagen 
kan påbörjas relativt snabbt, t.ex. försöksverksamhet och stöd till stra-
tegisk samverkan. Även andra åtgärder, t.ex. en bred översyn av det 
kommunala utjämningssystemet, behöver initieras relativt skyndsamt 
eftersom det kommer att ta tid att genomföra ett sådan uppdrag. När 
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det gäller genomförandet av de strukturella åtgärderna som gäller steg 
mot strategisk samverkan och frivilliga sammanläggningar, så vill 
Kommunutredningen dock betona vikten av långsiktighet och uthål-
lighet samt att staten med jämna mellanrum och i dialog med kom-
munerna omprövar och utvecklar strategin. 

Kommunutredningens förslag och bedömningar 

En utgångspunkt för utredningens förslag och bedömningar är att 
kommunerna behöver ha tillräcklig kapacitet för att den svenska 
decentraliserade samhällsmodellen ska kunna bibehållas och utveck-
las. Utredningen menar att flera olika åtgärder måste vidtas för att 
stärka kommunernas kapacitet, så att kommunerna även i framtiden 
ska kunna fullgöra sina uppgifter. Det krävs en kombination av olika 
åtgärder på såväl kort som lång sikt, där åtgärderna kan se olika ut 
beroende på kommunernas geografi och andra strukturskiljande förut-
sättningar. 

Strukturella åtgärder 

 Utredningen bedömer att samverkan mellan kommuner skapar 
förutsättningar för stärkt driftskapacitet i kommunerna. En mer 
strategisk samverkan bör dock utvecklas för att större effekter på 
kommunernas kapacitet ska erhållas. Sammanläggningar av kom-
muner kan stärka både kommunernas drifts- och utvecklings-
kapacitet. Utvecklingen i ett framtidsperspektiv pekar på ett behov 
av förändringar i kommunstrukturen för att värna den decentra-
liserade samhällsmodellen. En förutsättning för kommunsamman-
läggningar är att de bygger på frivillighet. 

 Utredningen föreslår att ett statsbidrag införs för kommuner 
som vill bedriva utvecklingsarbete inriktat mot att åstadkomma 
en mer strategisk samverkan eller en frivillig sammanläggning. 

 Utredningen föreslår att staten tar över skulder från kommuner 
som frivilligt genomför kommunsammanläggningar. Utredningen 
föreslår att regeringen tillsätter en utredning dels för att analysera 
de närmare tekniska och juridiska aspekterna av förslaget, dels ta 
fram ett mer detaljerat förslag. 
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 Utredningen föreslår att regeringen initierar en försöksverksam-
het där kommuner får ges undantag från bestämmelser i lag, för-
ordning eller myndighetsföreskrift. Försöksverksamheten ska syfta 
till att pröva sätt att stärka kommuners kapacitet, möjliggöra anpass-
ning av verksamhet till lokala förhållanden eller minska statliga 
regleringar. 

 Utredningen föreslår att en kommundelegation inrättas inom 
Regeringskansliet. Kommundelegationen och landshövdingarna 
ges i uppdrag att föra en dialog med kommuner om kapacitets-
stärkande åtgärder, särskilt om strategisk samverkan och frivilliga 
sammanläggningar. Delegationen ska också sköta uppdraget om 
försöksverksamhet. 

 Utredningen föreslår att Statskontoret ges ett kunskapsutveck-
lande uppdrag avseende kommunernas förutsättningar och utveck-
lingsbehov. 

 Utredningen föreslår att regeringen tar initiativ till att Rådet för 
främjande av kommunala analyser (RKA), får i uppdrag att i sam-
verkan med statliga tillsynsmyndigheter utveckla statistik som mäter 
kvalitet i kommunernas verksamheter. 

Statens åtaganden och statlig närvaro i hela landet 

 Utredningen bedömer att det är av avgörande betydelse att staten 
sköter sina åtaganden för att kommunerna ska ha tillräcklig kapa-
citet att utföra sitt uppdrag. Det handlar om att staten finansierar 
och utför de uppgifter som den ansvarar för, att staten följer finan-
sieringsprincipen och att staten på olika sätt är närvarande i kom-
munerna. 

Kommunernas ekonomi 

 Utredningen föreslår att regeringen lägger fram ett förslag om 
godkännande av en statsbidragsprincip till riksdagen. Principen inne-
bär att staten primärt ska använda andra sätt än riktade statsbidrag 
för att styra kommunernas verksamhet. Om riktade bidrag ändå 



SOU 2020:8 Sammanfattning 

41 

ges bör de klustras (grupperas) inom kommunala verksamhets-
områden och/eller överföras till generella bidrag efter två år.  

 Utredningen föreslår att regeringen tillsätter en utredning med 
uppdrag att genomföra en bred översyn av det kommunalekono-
miska utjämningssystemet. Syftet är att säkerställa att utjämnings-
systemet i tillräcklig grad kan ge kommunerna likvärdiga ekono-
miska förutsättningar oberoende av skattekraft och opåverkbara 
strukturellt betingade kostnader. 

 Utredningen föreslår att regeringen tillser att det sker en löpande 
förvaltning och uppföljning av det kommunalekonomiska utjäm-
ningssystemet. 

Kommunernas kompetensförsörjning 

 Utredningen bedömer att regeringen bör ta initiativ till generella 
åtgärder på nationell nivå som bidrar till rekryteringen till tjänster 
inom kommunernas verksamhetsområden. Åtgärderna bör syfta 
till att höja sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet i 
befolkningen, särskilt bland utrikes födda. 

 Utredningen föreslår att regeringen tar initiativ till att utreda 
möjligheten att minska studieskulder för personer som är bosatta 
och yrkesverksamma i kommuner med särskilt stora utmaningar 
gällande kompetensförsörjning. 

Kommunernas digitaliseringsarbete 

 Utredningen bedömer att staten bör ta ett långsiktigt ansvar för 
att etablera en förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata 
och informationsutbyte som kommunerna kan ansluta sig till. 

 Utredningen förslår att regeringen tillsätter ett rättsligt bered-
ningsorgan inom kommittéväsendet som får i uppdrag att löpande 
ta fram beredningsunderlag för anpassning av gällande rätt som 
möjliggör accelererad digitalisering och förbättrad digital infor-
mationsförsörjning i kommunerna. 
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 Utredningen bedömer att Myndigheten för digital förvaltning 
(DIGG) bör ges i uppdrag att stödja kommunernas digitaliser-
ingsarbete. 

Övriga förslag och bedömningar 

 Utredningen bedömer att staten bör vidta åtgärder för att för-
enkla för kommunerna att ta del av statliga myndigheters planer-
ingsunderlag som behövs i kommunernas klimatrelaterade arbeten. 
Planeringsunderlagen bör tillhandahållas utan kostnad för kom-
munerna. 

 Utredningens föreslår att regeringen tar initiativ till en utredning 
om det finns behov av ändringar i speciallagstiftning om grund-
läggande infrastruktur, för att underlätta samverkan mellan kom-
muner, särskilt avseende vatten- och avloppssystem (VA-system) 
och bredband. 

 Utredningen förslår att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag 
att i samverkan med Boverket, Trafikverket och regionerna stödja 
strategisk planering i kommunerna, med syfte att förbättra sam-
arbetet i lokala och regionala planeringsprocesser. 

 Utredningen bedömer att regeringen bör vidta åtgärder för att 
underlätta finansieringen av bostadsbyggande i kommuner där 
fastigheters låga marknadsvärden negativt påverkar möjligheten 
att finansiera nybyggnation. Regeringen bör också underlätta byg-
gandet av bostäder genom förändringar av redovisningsregelverket. 
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Summary 

The smallest municipality in Sweden, Bjurholm, has 2 450 inhabitants, 
whereas the largest, Stockholm, has 962 154. Despite the differences 
in size, all municipalities have the same tasks and responsibilities. 
The municipalities provide welfare services such as education as well 
as child and elderly care. They also provide technical services. In 
addition, municipalities have a key role in societal development; they 
are responsible for physical planning, housing, infrastructure and 
community development. They also have supervisory and control 
duties across various areas, such as the environment and food secu-
rity. Furthermore, municipalities are important employers; in 2017, 
the municipal level had 700 000 employees. 

Municipalities in Sweden are facing major challenges due to demo-
graphic development and rapid urbanisation. Forecasts show that 18 
of Sweden’s 290 municipalities will have under 5 000 inhabitants in 
2040 compared to 14 of 290 currently. At the same time and accor-
ding to the same forecast, the number of municipalities with a popu-
lation over 100 000 inhabitants will increase from 18 to 27 by 2040. 
Differences between municipalities in terms of population, compet-
ence, financial conditions and thus capacity are clearly increasing.  

The government has therefore appointed a parliamentary Com-
mittee to formulate a strategy aiming at strengthening the capacity 
of municipalities so that they can fulfil their assignments and handle 
future challenges.  

Challenges  

Financial conditions and the provision of skills will become ever 
more pressing issues for most municipalities in the coming years. 
The municipalities will also face challenges when it comes to main-
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taining the quality of services, coping with demands for investment 
and dealing with the consequences of climate change. Small munic-
ipalities generally have a weaker level of capacity than larger munic-
ipalities and are also more vulnerable to demographic and financial 
changes.  

All categories of municipalities, except the largest cities, are 
experiencing a reduction in their ability to finance services through 
tax revenues. This leads to a greater dependence on income equal-
isation between municipalities and financial support from the na-
tional level. The provision of skills in the municipalities is also 
increasingly challenging. There is in particular a lack of teachers, pre-
school teachers and trained staff in elderly care. Small and peripheral 
municipalities face the most difficulty when it comes to attracting 
employees, especially within the school and care sectors.  

Urbanisation and demographic development lead to polarisation 
between large and small municipalities. Large municipalities are in-
creasing in numbers and growing in terms of population. Small 
municipalities are also increasing in numbers and shrinking in terms 
of population. In small municipalities this development leads to 
weakening capacity, especially in terms of strategic capacity. In large 
municipalities the development leads to a mismatch between admin-
istrative division on one hand and functional area on the other. This 
will affect the capacity of these municipalities to deal with issues 
relating to physical planning, housing etc. 

In sum, the municipalities are facing several types of challenges 
all of which are likely to be further exacerbated in the coming years: 

 A more difficult financial situation 

 Difficulties in gaining access to needed skills and labour 

 Integration of immigrants 

 Increasing demands for investments 

 Increasing demands for services and welfare 

 Dealing with the effects of climate change. 
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These challenges tend to be more severe in small municipalities since 
the level of capacity and robustness both in terms of the economy 
and general and specialist competence are weaker in these munic-
ipalities. 

Basic principles  

Local self-government and state governance  

Compared to many other European countries, local self-government 
in Sweden is extensive and Swedish municipalities enjoy wide-
ranging responsibilities. Despite this, state-level governance of the 
municipalities – not least through earmarked state grants – has in-
creased in recent years.  

Municipal capacity 

According to the Committee’s terms of reference each municipality 
must have enough capacity to prepare, make and implement dec-
isions in order to provide services based on national demands and 
citizens’ needs.  

The Committee have chosen to differentiate between the munic-
ipalities’ operational capacity and their strategic capacity. Oper-
ational capacity relates to municipalities ability to deliver tasks and 
provide services to their citizens both in the short-term and long-
term. Strategic capacity relates to a permanent and long-term ability 
to fulfil assignments and face societal challenges. According to the 
Committee operational capacity is not enough. From a long-term 
perspective the municipality also needs to display a sufficient level 
of strategic capacity. It is also crucial for both operational and strategic 
capacity that the municipalities have the ability to govern and manage 
their own organisation.  
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Structural changes  

According to the terms of references, the Committee’s focus is on 
structural changes. The Committee is assigned to analyse four types 
of structural reforms: increased inter-municipal cooperation, munic-
ipal mergers, general change of tasks and responsibilities and asym-
metric change of tasks and responsibilities. A key question here is to 
what extent the four types of structural changes can strengthen the 
operational and strategic capacity of the municipalities.  

Inter-municipal cooperation 

Inter-municipal cooperation has become more common over the 
past 20 years. The number of both municipal federations (legal entities 
with boards nominated by the member municipalities) and common 
committees (one municipality takes responsibility for tasks in a group 
of municipalities) has increased significantly over the past three decades.  

According to the Committee, inter-municipal cooperation can 
enhance the ability of the municipalities to deliver tasks and provide 
welfare services. However, inter-municipal cooperation over time 
tends to be affected by changing conditions in the individual muni-
cipalities' politics and economy, potentially leading to tensions and 
increasing instability in the cooperation arrangements. 

Limited empirical evidence exists showing that inter-municipal 
cooperation leads to increased cost efficiency and service quality. 

The negative democratic aspects of municipal cooperation are 
less control and influence for individual municipalities, increased 
complexity for voters and politicians and reduced opportunities for 
voters to make the politicians accountable. 

According to the Committee, the more strategically-focused 
inter-municipal cooperation option provides better continuity and 
better conditions for building trust between the municipalities. The 
Committee defines strategic inter-municipal cooperation as fixed 
constellations of municipalities cooperating within a wider range of 
fields and from a more long-term perspective. 
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Municipal mergers 

Analyses from the Nordic countries show that a municipality should 
have at least 20 000 inhabitants to be able to efficiently deliver the 
wide range of tasks and services it is obligated by law to provide. 
Generally, larger municipalities have better operational and strategic 
capacity than smaller ones.  

There is however no clear relation between municipal size and 
economic performance. Evaluations of the Danish municipal reform 
in 2007 show that there have been no cost savings in key welfare 
services, such as schools and elderly care. Nevertheless, financial re-
sults in respect of the merged municipalities have improved. Accor-
ding to a cost analysis undertaken by the Committee on Swedish 
conditions, merger was expected only to lead to marginal cost benefits. 

Demography, sparse settlement pattern and long distances to 
larger cities are significant to municipal capacity. A small municipality 
close to a larger city for instance often has a better capacity level com-
pared to a municipality of the same size with a sparse settlement pattern 
and peripheral location.  

Municipalities in the same functional area (e.g. labour market or 
commuting area) could benefit from mergers but incentives for 
merger are often lower in these municipalities.  

Municipal mergers might also have democratic implications. In a 
larger municipality, a greater distance exists between voters and pol-
iticians while the positive implications of such mergers can be that a 
larger municipality has a greater capacity to provide services to its 
citizens and to recruit politicians. 

Strong arguments supporting municipal mergers are that larger 
municipalities are more robust, have a better financial capacity, a 
better investment capacity and a more favorable situation when it 
comes to recruiting needed skills. Generally, a larger municipality 
will also display a greater level of strategic capacity to deal with future 
challenges. 

General change of tasks and responsibilities 

A third example of structural change is to change the municipalities’ 
tasks and responsibilities, either through centralisation from the 
local to the regional or state level or through decentralisation from 



Summary SOU 2020:8 

48 

state or regional level to the local level. The driving force behind 
centralisation could be that the task or assignment in question has a 
more regional or national logic, e.g. rescue service or upper second-
ary schools. Another driving force behind centralisation is that the 
municipalities lack the capacity to provide services and deliver tasks.  

On the other hand, decentralisation of tasks and responsibilities 
could be a way of strengthening the municipalities’ ability to attract 
skills as well as strengthening the municipalities’ operational and 
strategic capacity. However, new tasks and responsibilities mean that 
the municipalities will have to have new and increased competence. 
Since the smallest municipalities already lack the capacity to handle 
their current tasks and assignments, it will be difficult for them to 
handle additional tasks and assignments. 

Asymmetric change of responsibilities 

Since 1971, Sweden has had what can be termed, a symmetric system 
of local government, i.e. all municipalities have the same assignments 
and obligations. Asymmetry means that different categories of 
municipalities have different assignments and obligations. One im-
plication of asymmetry is that it makes it more difficult for voters in 
a specific municipality to hold their politicians accountable, when 
responsibility is transferred from their own municipality to another 
municipality where they do not have the right to vote. If, however, 
responsibility is transferred to the state or regional level, voters can 
hold the politicians accountable in national or regional elections. 

The Committee therefore assesses that asymmetry will have 
negative democratic consequences when a central democratic instru-
ment, political accountability, is partially put out of play. It is also 
difficult to argue that asymmetry strengthens the municipalities’ opera-
tional and strategic capacity. Indeed, one effect of this can be that both 
the operational and strategic capacity of those municipalities with less 
tasks are weakened as their tasks are adapted to their changing 
capacity. 
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Other ways of strengthening municipal capacity  

Digital tools can be used to maintain and increase quality in terms 
of municipal services and tasks, e.g. the automation of certain ad-
ministrative tasks can create space for employees to focus on assign-
ments which align more to their own key skills sets. This process of 
digital transformation however necessarily places high demands on 
the municipalities, particularly in terms of professional competence, 
governance and financial resources. Significant differences clearly exist 
between municipalities when it comes to their capacity to fully utilise 
the potential of digitalisation.  

Another important tool to strengthen municipal capacity is learn-
ing and the exchange of experiences between municipalities.  

Strategy to strengthen the capacity of municipalities 

The Committee assesses that inter-municipal cooperation improves 
the conditions for strengthening municipalities’ operating capacity. 
The overall conclusion however is that, in future, there may be a 
need to change the municipal structure in order to safeguard the 
decentralised model. The Committee also wants to emphasise that a 
combination of various measures in both the short and long term is 
required for the municipalities to have enough capacity to fulfil their 
assigned tasks. 

The measures may however look rather different depending on 
the geography of the municipalities and other structural conditions. 
For example, long distances make it difficult to achieve economies 
of scale in municipal activities, since municipal activities such as pre-
school, school and elderly care need to be delivered close to the 
inhabitants. This must be taken into account both when it comes to 
increased and more strategic inter-municipal cooperation and with 
regards to municipal mergers.  

The point of departure in respect to municipal mergers is that 
these must be voluntary, which means that it is the municipalities 
themselves who decide if they wish to merge. Strategic inter-municipal 
cooperation may be considered sufficient in some municipalities, 
while other municipalities may see strategic cooperation as a step 
along the road to merger. 
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The state has a fundamental responsibility to ensure that all munic-
ipalities have sufficient resources and support to fulfil their tasks. 
The state needs to take overall responsibility to ensure that the financial 
conditions of municipalities are adequate. The state also needs to 
take measures to enhance recruitment in respect of needed skills and 
expertise in the municipalities. In addition, the state also needs to take 
measures to make it easier for municipalities to take advantage of 
digital solutions.  

Proposals and assessments 

Structural changes 

The Committee assesses that strategic inter-municipal cooperation 
can lead to a more efficient cooperation and that this in turn can 
strengthen municipal capacity. Municipal mergers can strengthen 
both operational and strategic capacity. In future perspective, a changed 
municipal structure may be necessary to safeguard the decentralised 
model. Municipal mergers should be voluntary.  

The Committee proposes a state grant to municipalities wishing 
to initiate a process of more strategic inter-municipal cooperation or 
a municipal merger. 

The Committee proposes that the state take over the debts of 
those municipalities that want to carry out a municipal merger.  

The Committee proposes a project to establish a test bed for munic-
ipal experimentations allowing municipalities to test new measures 
to strengthen their capacity.  

The Committee proposes the establishment of a Municipal dele-
gation who in collaboration with the County governors will conduct 
a dialogue with the municipalities on measures to strengthen their 
capacity. 

State commitments and presence in all parts of the country 

The Committee assesses that the state’s commitments and the manage-
ment of these commitments are of decisive importance in enabling 
the municipalities to have sufficient capacity to fulfil their tasks. The 
state should ensure the financing and implementation of state 
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responsibilities, the state should follow the financing principle and 
should also be present with jobs, government agency services and a 
police presence throughout Sweden. 

The financial situation of the municipalities 

The Committee proposes that the state primarily uses means other 
than targeted state grants in order to govern municipal tasks and 
responsibilities. 

The Committee proposes that the government sets up an inquiry 
to conduct a broad review of the municipal financial equalisation 
system. Furthermore, the Committee proposes an ongoing admin-
istration and follow-up of the municipal financial equalisation 
system. 

Provision of skills  

The Committee proposes that the government takes the initiative to 
investigate the possibility of reducing student loans for people living 
and working in municipalities with particularly difficult challenges 
in respect of the provision of skills. 

The digital transformation of municipalities 

The Committee assesses that the state should take long-term re-
sponsibility for the establishment of a common public sector infra-
structure for basic data and the exchange of information to which 
the municipalities can connect. 

The Committee proposes that the Government sets up an inquiry 
to assess the regulatory changes required in order to ensure that the 
process of digital transformation occurs smoothly. 

The Committee proposes that the government gives the State 
Agency for digital government the assignment to support the munic-
ipalities in their digital transformation processes.  
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Other proposals and assessments 

The Committee also assesses that the state should take measures to 
enable easier access for municipalities to national planning docu-
mentation related to the effects of climate change.  

The Committee proposes that the government sets up an inquiry 
to investigate whether special regulations on basic infrastructure are 
required, to enhance inter-municipal cooperation, concerning in par-
ticular the issues of water and sewage and broadband. 

The Committee proposes that the government gives The National 
Agency for Regional and Economic Growth the assignment – in 
collaboration with National Board of Housing, Building and Plan-
ning and the Swedish Transport Administration – to support strategic 
planning in the municipalities with the aim of improving joint local 
and regional planning processes. 

Finally, the Committee assesses that the government should take 
measures to facilitate the financing of new housing in municipalities 
where construction costs exceed market value. 
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1 Utredningens uppdrag,  
arbete och avgränsning 

1.1 Uppdraget 

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 (dir. 2017:13, se bilaga 1), 
att tillkalla en parlamentarisk kommitté1 för att utarbeta en strategi 
för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och 
hantera sina utmaningar. Strategin ska bygga på en fördjupad analys 
av hur befintliga och framtida utmaningar bör mötas, samt om, och i 
så fall vilka, strukturella förändringar som är nödvändiga. Kommittén 
ska mot bakgrund av denna analys föreslå vilka åtgärder som bör vid-
tas och hur en genomförandeprocess kan utformas. I direktiven fram-
hålls bl.a. fyra specifika strukturella åtgärder som kan bidra till att 
stärka kommunernas förmåga att möta samhällsutvecklingen: kom-
munal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, 
samt en asymmetrisk ansvarsfördelning. Enligt direktivet skulle upp-
draget redovisas senast den 15 oktober 2019. Genom regeringsbeslut 
11 april 2019 förlängdes utredningstiden till redovisning senast den 
28 februari 2020. 

Kommittén fick även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan. Kommit-
tén skulle i denna del utreda möjligheterna att utvidga och förenkla 
möjligheterna till avtalssamverkan samt utreda förutsättningarna att 
införa bestämmelser om en generell rätt till avtalssamverkan genom 
nödvändiga författningsförslag. Denna del av uppdraget redovisades 
den 17 oktober 2017. 
  

 
1 www.sou.gov.se/kommunutredningen/kommitten-och-sekretariat/. Hämtat 2020-01-31. 
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1.2 Arbetet 

Kommittén har antagit namnet Kommunutredningen.  
Utredningen ska enligt direktiven föra en dialog med och konti-

nuerligt inhämta synpunkter från kommuner, regioner2, relevanta stat-
liga myndigheter, forskningsinstitutioner och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR).3 Utredningen ska hålla berörda centrala arbets-
tagar- och arbetsgivarorganisationer informerade om sitt arbete och 
ge dem tillfälle att framföra synpunkter. Utredningen ska även följa 
arbetet i och inhämta synpunkter från andra utredningar som berörs 
av uppdraget. Utredningen ska vidare inhämta erfarenheter från andra 
nordiska länder om deras arbete med strukturreformer och andra 
åtgärder för att stärka kommunernas kapacitet. För att få ett fördjupat 
och konkret underlag ska utredningen särskilt inhämta synpunkter och 
erfarenheter från kommuner som planerar att utvidga och fördjupa sin 
samverkan, genomföra indelningsförändringar eller att pröva andra lös-
ningar för att stärka sin förmåga att möta samhällsutvecklingen. 

Utöver utredningens kommittéledamöter och sekretariat4 har en 
expertgrupp5 bestående av ledamöter från Finansdepartementet, 
Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet och SKR deltagit i 
arbetet. Sedan maj 2019 har även Tillväxtverket haft en ledamot i 
expertgruppen. Under arbetet med delbetänkandet deltog även leda-
möter från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket i expert-
gruppen. 

Utredningen har hållit 25 sammanträden med kommittén, varav 
17 tillsammans med expertgruppen. Därutöver har sju separata möten 
med expertgruppen hållits. I januari 2018 genomfördes ett tvådagars 
internat med kommitté och expertgrupp där kommunernas förutsätt-
ningar, utmaningar och möjligheter diskuterades med hjälp av inbjudna 
experter.  

 
2 Riksdagen beslutade den 20 november 2019 att byta beteckning på landstingen och ett antal 
lagar och förordningar ändrades därför den 1 januari 2020 genom att den nuvarande beteck-
ningen landsting byttes ut mot region. I texten använder Kommunutredningen därför genom-
gående begreppet region. I de fall där utredningen skriver om utvecklingen historiskt, särskilt 
i kapitel 3, används begreppet landsting. 
3 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bytte namn till Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) 27 november 2019. I löptexten använder utredningen Sveriges Kommuner och Regio-
ner och förkortningen SKR. I fotnoter och referenser används däremot förkortningen SKL 
om fotnoten eller referensen syftar på ett material som publicerats före 27 november 2019.  
4 www.sou.gov.se/kommunutredningen/kommitten-och-sekretariat/. Hämtat 2020-01-31. 
5 www.sou.gov.se/kommunutredningen/expertgrupp/. Hämtat 2020-01-31. 
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Utredningen har även knutit två referensgrupper6 till sitt arbete, en 
med forskare och en med representanter för olika typer av kommun-
grupperingar. Tre möten har hållits med forskargruppen och två 
möten med kommungruppen. Därutöver har ett gemensamt slutmöte 
hållits med de båda grupperna. Dessutom har en informell referens-
grupp med seniora experter fungerat som rådgivare till utredningen. 

Utredningens ordförande, sekretariat och enskilda kommittéleda-
möter har redovisat och fört dialog om utredningens arbete vid 
131 externa möten7 med kommuner, kommungrupperingar, regionala 
och statliga företrädare samt andra kommunala intressenter i alla delar 
av landet. Sammantaget har cirka 5 300 personer deltagit vid dessa till-
fällen. I maj 2019 arrangerade utredningen ett seminarium och hearing 
i riksdagens förstakammarsal, vilken samlade cirka 90 interna och 
externa intressenter för diskussioner om utredningens slutsatser och 
möjliga förslag.8 

Som ett led i arbetet med att föra dialog och att inhämta kunskap 
om kommunernas förutsättningar och arbete har Kommunutred-
ningen också tillsammans med SKR genomfört fallstudier med fyra 
kommungrupperingar i olika delar av Sverige.9 Syftet med fallstu-
dierna var att samla in empiri om erfarenheter och tankar från befint-
liga eller planerade samverkanslösningar, att undersöka effekter av möj-
liga kommunsammanläggningar samt att undersöka vilken potential 
kommunerna ser i olika åtgärder som utökad samverkan, kommun-
sammanläggningar och asymmetriska lösningar för att långsiktigt 
stärka kommunernas kapacitet.  

Utredningen har därutöver särskilt följt processen med att för-
söka genomföra en sammanläggning av Ölandskommunerna Borgholm 
och Mörbylånga. 

Separata möten har avhållits med arbetsmarknadens parter som 
arbetstagarorganisationer, SKR och Svenskt Näringsliv. Möten har 
även hållits med företrädare för ungdomsorganisationer och civilsam-

 
6 www.sou.gov.se/kommunutredningen/referensgrupper/. Hämtat 2020-01-31. 
7 www.sou.gov.se/kommunutredningen/kalendarium/. Hämtat 2020-01-31. 
8 www.sou.gov.se/presentationer-vid-kommunutredningens-seminarium-och-hearing-i-
riksdagshuset-15-maj-2019/. Hämtat 2020-01-31. 
9 Fallstudierna genomfördes i följande kommungrupper: 1. Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå 
och Norsjö, 2. Köping, Arboga och Kungsör, 3. Jönköping, Habo och Mullsjö, 4. Familjen 
Helsingborg, ett samarbete mellan kommunerna i nordvästra Skåne (Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga). Se 
även avsnitt 12.7 samt underlagsrapporten Stärkt kapacitet i kommunerna, En studie av fyra 
olika kommungrupper, Kommunutredningen Fi 2017:02 och SKL (2018.)  
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hället. Ett flertal möten har även hållits med andra utredningar med 
relevans för kommunernas verksamhet. 

Nordiska erfarenheter av kommunreformer har inhämtats, dels 
genom expertis inom referensgruppen med forskare, dels vid möten 
med forskare och departementsrepresentanter från Danmark, Norge, 
Finland och Island. 

Utredningen har med hjälp av forskare och konsulter genomfört 
ett antal fördjupningsstudier om bl.a. kommunsamverkan, asymme-
triska lösningar, kommunreformer i de nordiska länderna, möjligheter 
och hinder för digitalisering samt kommunernas socioekonomi. Stu-
dierna finns tillgängliga på utredningens webbplats.10 

1.3 Bedömningar och avgränsningar 

Kommunernas utmaningar är stora och växande. Sedan Kommun-
utredningens start våren 2017 har larmrapporter om kommunernas 
svåra situation kommit allt oftare. Det handlar inte bara om kom-
munernas allt svagare ekonomi, utan i minst lika hög grad om svå-
righeter med kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Till detta kan 
läggas ökande utmaningar avseende exempelvis investeringsförmåga, 
migration, integration och klimatförändring.  

Förväntningarna på att utredningen ska komma med kraftfulla 
förslag som stärker kommunernas kapacitet att klara utmaningarna 
är stora, men kommunfrågan är komplex och det är ont om enkla 
lösningar. De förslag som läggs fram kan på flera avgörande punkter 
förbättra den kommunala kapaciteten. Men minst lika viktigt är att 
utredningen genom flera förslag sätter igång processer som kommer 
behövas under överskådlig tid för att stärka kommunernas kapacitet.  

Utredningens analyser visar att kommunernas utmaningar kom-
mer fortsätta att öka i omfattning och att dessa måste hanteras både 
långsiktigt och kontinuerligt. Diskussionen behöver därför fortsätta 
för att utveckla konkreta lösningar på aktuella och framtida utma-
ningar för kommunerna. Kommunutredningen menar att detta betän-
kande ger en god grund för en sådan diskussion och en fortsatt 
process som stärker kommunernas kapacitet och den kommunala 
självstyrelsen. 

 
10 www.sou.gov.se/kommunutredningen/. Hämtat 2020-01-31. 
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En viktig del i det långsiktiga arbetet har också varit utredningens 
kunskapsuppbyggnad avseende kommunernas förutsättningar och 
möjliga alternativ för kapacitetsförstärkning. Denna del av betän-
kandet är således en central del av utredningens resultat. Utredningens 
genomgripande analyser av utmaningar, förutsättningar, strukturför-
ändrande alternativ och effektiviseringsmöjligheter för kommunerna 
höjer förhoppningsvis det samlade kunskapsläget och kortar start-
sträckan för genomförande av nya förslag.  

Återigen vill Kommunutredningen betona betydelsen av ett väl 
genomarbetat underlag för att driva en långsiktig process vidare i 
syfte att stärka kommunernas kapacitet att uppfylla sitt uppdrag 
gentemot invånarna och därmed legitimiteten för vår decentralise-
rade samhällsmodell.  

I Kommunutredningens direktiv betonas att utredningens fokus 
ska ligga på strukturella förändringar.11 Det kan vidare noteras att 
det i utredningens direktiv anges att kartläggningen av kommuner-
nas utmaningar inte ska ”utgöra underlag till förslag om verksam-
hetsutveckling”.12 Också denna skrivning kan tolkas som att utred-
ningens förslag främst ska gälla strukturella förändringar.  

Direktivet anger att utredningen ska analysera fyra olika slags 
strukturella åtgärder: utökad samverkan, kommunsammanläggning, 
generella förändringar av kommunernas uppgifter och asymmetrisk 
ansvarsfördelning. Utredningen tolkar direktiven som att det är dessa 
fyra olika åtgärder som i första hand ska analyseras och det bör också 
vara dessa som ska tolkas som strukturella lösningar eller struk-
turella förändringar.  

En central fråga för utredningen är vilka strukturella åtgärder som 
kan vidtas för att ur ett systemperspektiv stärka kommunernas kapa-
citet att fullgöra sina uppgifter där systemperspektivet innebär att 
fokus sätts på vilka ramförutsättningar kommunerna har att agera 
inom. Utredningen har därför analyserat kommunernas yttre villkor 
i form av nationella regelverk som har stor betydelse för hur de kan 
agera och hitta effektiva lösningar inom sina verksamheter. Det-
samma gäller statliga myndigheter vars agerande påverkar kommu-
nernas förutsättningar och utveckling. 

 
11 Dir. 2017:13 Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen, s. 8. 
12 Ibid., s. 9. 
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Därutöver ska utredningen enligt direktiven också överväga andra 
typer av åtgärder och möjligheten att kombinera olika åtgärder för 
att stärka kommunernas strategiska kapacitet.13 Bland andra typer av 
åtgärder har utredningen särskilt granskat de möjligheter och hinder 
som ges av en fortsatt digitalisering av kommunernas verksamhet. 

En viktig utgångspunkt för utredningen är vidare att kommu-
nerna ska ha förutsättningar och kapacitet som står i proportion till 
deras uppgifter, så att de på lång sikt ska kunna möta samhällsutveck-
lingen. Varje kommun måste, enligt direktiven, kunna bereda, fatta 
och genomföra beslut som gör det möjligt att erbjuda samhälls-
service inom olika verksamhetsområden utifrån nationella krav och 
invånarnas behov.14 

Tillräcklig kommunal kapacitet är nödvändig för att den decen-
traliserade samhällsmodellen med stark kommunal självstyrelse lång-
siktigt ska kunna värnas. Kommunutredningens analyser och förslag 
utgår därför från att alla kommuner ska ha tillräcklig kapacitet så att 
de långsiktigt har rimliga förutsättningar att sköta sina uppgifter.  

Utredningen gör en åtskillnad mellan kommunernas driftskapa-
citet och kommunernas utvecklingskapacitet och menar att det inte 
räcker för en kommun att ha en driftskapacitet i den meningen att 
man bara ska klara den dagliga verksamheten genom att erbjuda ser-
vice och välfärd till sina invånare. I ett långsiktigt perspektiv måste 
kommunen också ha en strategisk utvecklingskapacitet som ger en 
permanent och långsiktig förmåga att fullgöra sitt uppdrag och att 
möta samhällsutvecklingen. 

I Kommunutredningens direktiv påpekas på ett flertal ställen att 
utredningen ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv på hur kommu-
nernas utmaningar kan hanteras. I direktiven konstateras bl.a. att det 
finns ”starka skäl att överväga åtgärder för att långsiktigt säkerställa 
kommunernas kapacitet att möta samhällsutvecklingen”.15  

Utredningen har ofta vid möten med olika kommunrepresen-
tanter och kommunintressenter mötts av synpunkten att många av 
kommunernas utmaningar i nuläget kan lösas med ökad samverkan 
men att det på sikt förmodligen kommer krävas mer genomgripande 
kommunreformer. Det innebär att även om utredningen tar upp för-
slag som på kort sikt kan genomföras för att förbättra kommunernas 

 
13 Ibid., s. 12. 
14 Ibid., s. 7. 
15 Ibid., s. 13. 
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kapacitet, så behöver utredningen också lägga grunden för hur ett 
mer omfattande kommunreformsarbete på längre sikt skulle kunna 
organiseras och genomföras.  

Med hänsyn till uppdragets omfattning har det varit väsentligt att 
inrikta analyser och förslag mot de huvudsakliga utmaningar som 
kommunerna långsiktigt står inför.  

1.4 Betänkandets disposition 

Förutom formaliakapitel i början och slutet av betänkandet, är betän-
kandet uppdelat i fyra delar:  

Del I består av kapitel 2–5 som innehåller en beskrivning av kom-
munernas historia och tidigare kommunreformer, en nordisk utblick 
med erfarenheter från kommunreformsarbete i våra grannländer, en 
analys av den kommunala självstyrelsen och den statliga styrningen 
av kommunerna samt en genomgång av kommunernas obligatoriska 
respektive frivilliga verksamhet samt olika samverkansformer. 

Del II innehåller kapitel 6–12 som analyserar kommunernas för-
utsättningar och utmaningar. Kapitlen belyser den demografiska ut-
vecklingen och de territoriella förutsättningarna, kommunernas eko-
nomi samt personal och kompetensförsörjning. Vidare analyseras 
kommunal demokrati och politisk representation samt andra utma-
ningar som följer av exempelvis migration och klimatförändringar. 
Vidare granskas kvaliteten i kommunernas verksamhet. Del II avslutas 
med ett sammanfattande kapitel om konsekvenserna av ökande ut-
maningar och principiella utgångspunkter för utredningen. 

Del III består av kapitel 13–18 där fördelar och nackdelar med 
olika strukturella åtgärder och annan kapacitetsförstärkning analyse-
ras. Mer specifikt granskas kommunal samverkan, kommunsamman-
läggningar, generell förändring av kommunernas uppgifter och asym-
metrisk ansvarsfördelning. Det görs också en jämförande analys av de 
strukturella åtgärdsförslagen. I denna del finns också särskilda ana-
lyser av demokratiaspekter samt hur de strukturella åtgärdsmöjlig-
heterna förhåller sig till olika geografiska och territoriella perspektiv 
i form av bosättningsmönster och befolkningstäthet. Del III avslutas 
med ett kapitel där digitalisering och andra kapacitetstärkande åtgär-
dersmöjligheter granskas. 
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Del IV består av kapitel 19–21 där en strategi för hur en stärkt 
kapacitet i kommunerna kan åstadkommas beskrivs i kapitel 19, och 
där utredningens förslag och bedömningar redovisas i kapitel 20. 
I detta kapitel finns även konsekvensanalyser direkt kopplade till 
respektive förslag. Övriga konsekvensanalyser redovisas i kapitel 21. 

 



 

 

 

DDEL I 
Bakgrund och nordisk jämförelse 
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2 Kommunernas historia 
och tidigare kommunreformer 

Den lokala självstyrelsen har en lång historisk tradition i Sverige och 
grundlades redan i och med den kyrkliga sockenbildningen.1 Sock-
narna utvecklades till att bli organisationer för att ordna gemensamma 
angelägenheter inom socknens gränser. Socknens roll var däremot 
inte formaliserad och lagfäst. Enligt ett synsätt har den lokala själv-
styrelsen vuxit fram underifrån och befästs genom att staten har över-
fört uppgifter och ansvar till lokala och regionala självstyrelseorgan.2 
Enligt ett alternativt synsätt har traditionen av lokal självstyrelse inte 
satt några väsentliga spår i statsbildningen. Enligt detta alternativa 
synsätt har i stället betoningen av en centraliserad samhällsmodell varit 
i fokus. Kommunerna har vuxit fram och stärkts genom att staten 
har tilldelat dem allt fler uppgifter.3 

2.1 Kommunerna 1862–1940 

Under första halvan av 1800-talet kom idén om staden som en självsty-
rande enhet att dominera alltmer i Europa och en rad kommunala refor-
mer genomfördes i t.ex. Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. 
I Sverige utfärdades de första kommunala förordningarna 1862. För-
ordningarna reglerade kommunstyrelsen både i städerna och på lands-
bygden och vid samma tidpunkt fastställdes även förordningar om 
kyrkoråd och skolråd samt förordning om landsting. Samma år ut-
färdades dessutom specialförordningar för Stockholms stad. Det var 
vanligt runt om i Europa att huvudstäderna fick sina egna förord-

 
1 SKL (2013), 150 år av kommunal självstyrelse. 
2 För en utförlig beskrivning av kommunernas historia rekommenderas t.ex. SKL (2013), 
150 år av kommunal självstyrelse och Wetterberg G. (2000), Kommunerna. 
3 Strandberg, U. (2005), ”Nationell politik och kommunalt självstyre” i Molander, P. och 
Stigmark, K. (red.), Självstyre, likvärdighet, effektivitet. Målkonflikter i den offentliga sektorn. 
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ningar eftersom staten hade ett intresse av att ha särskild kontroll 
över huvudstäderna, där den nationella politiska makten fanns samlad. 

Genom 1862 års kommunalförordningar stadfästes också den be-
skattningsrätt som kommuner redan hade tillerkänts. Förordningarna 
markerar startpunkten för våra dagars kommuner och regioner. I för-
ordningarna beskrivs kommunerna i stor utsträckning som genom-
förare av nationell politik och kommunernas beslutskompetens är en 
följd av att staten har delegerat makt och befogenheter till dem.4 Det 
var inte förrän drygt hundra år senare, 1974 när den nya regerings-
formen trädde i kraft som kommunernas ställning reglerades i grund-
lagen (se kapitel 4).  

Under perioden 1860 fram till 1920–1930 fanns tre olika typer av 
kommuner: städer, köpingar och landskommuner. Majoriteten av 
Sveriges befolkning levde under den här tiden på landsbygden och 
var skrivna i någon av de 2 000 landskommunerna. Landskommu-
nernas viktigaste uppgift var fattigvården vars kostnader uppgick till 
60–70 procent av landskommunernas utgifter. Församlingarna hade 
ansvar för de kyrkliga verksamheterna och däri ingick även ansvaret 
för skolan. Ansvaret för skolväsendet överfördes sedan successivt till 
de borgerliga kommunerna – först i de större städerna och sedan även 
i mindre städer och på landsbygden.  

Fattigvården var en viktig uppgift även för städerna men städerna 
hade en betydligt större uppgiftsportfölj än landskommunerna. Stä-
derna hade t.ex. ansvar för investeringar i den fysiska infrastruktu-
ren. Utbyggnad av vatten och avlopp samt anläggande av gator och 
vägar innebar t.ex. stora kostnader för städerna. Eftersom städerna 
hade större kostnader än landskommuner och köpingar krävdes också 
ett mer kvalificerat och omfattande styre av städernas verksamhet. 
Städernas ansvar för byggnader, brand, hälsovård och ordning regle-
rades i de s.k. stadsstadgorna.  

Köpingar var en kommuntyp för tätorter som var mindre än stä-
der och som kunde tillämpa stadsstadgorna i begränsad omfattning. 
Det fanns också köpingar som inte var egna kommuner; de var i stället 
separata enheter (liknande municipalsamhällen, se nedan) inom en 
landskommun.  

År 1900 tillkom en särskild lagstiftning om municipalsamhällen, 
även om det redan tidigare hade funnits möjlighet för tätorter inom 
landskommuner att bilda municipalsamhällen. Municipalsamhällena 

 
4 Ibid. 
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(eller municipen) var inte egna kommuner, men de hade beskatt-
ningsrätt och självstyre i frågor som reglerades i de stadsstadgor som 
municipalsamhällena tillämpade.5 

Fram t.o.m. kommunblockreformen på 1970-talet hade Sverige 
ett asymmetriskt system när det gällde den lokala nivåns ansvar. Stä-
der hade en större uppgiftsportfölj än köpingar, landskommuner 
och municipalsamhällen. Städer med fler än 25 000 invånare undan-
togs också från att ingå i ett landsting, eftersom dessa städer ansågs 
vara tillräckligt stora för att på egen hand ansvara för landstings-
uppgifter.  

2.2 Kommunindelningsreformerna 

Från 1930-talet och framåt skedde den stora framväxten av väl-
färdssamhället och kommunerna fick ansvaret för en stor del av väl-
färdsuppgifterna. Ideella organisationer tog till en början ofta hand 
om olika välfärdsuppgifter, t.ex. barnomsorg och äldreomsorg, med 
stöd från kommunerna. Senare kom kommunerna successivt att ta 
över ansvaret för utförandet av dessa uppgifter. I och med den kraf-
tiga ökningen av antalet uppgifter som kommunerna skulle hantera 
och den utveckling som gjorde att många landskommuner kraftigt 
minskade i befolkning, höjdes snart röster från centralt håll på en 
sammanläggning av kommuner till större enheter.  

2.2.1 Storkommunreformen  

Fram till storkommunreformen 1952 fanns det nästan 2 400 lands-
kommuner, men i och med reformen reducerades antalet till 816. En 
allt mindre andel av Sveriges befolkning bodde i landskommuner: 
1862 bodde 90 procent av befolkningen i landskommuner medan 
endast 48 procent bodde i landskommuner 1950.6 Minskningen av 
befolkning i landskommunerna var en följd av den kraftiga ökningen 
av antalet köpingar och städer, men också mer generellt en följd av 
den stora inflyttningen från landsbygden till städer och tätorter. Stor-
kommunreformen 1952 omfattade enbart landskommunerna efter-
som köpingar och städer redan ansågs ha det befolkningsunderlag 

 
5 SKL (2013), 150 år av kommunal självstyrelse, s. 26. 
6 Ibid., s. 48. 
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som krävdes för att ta ansvar för och hantera det växande antalet 
uppgifter inom välfärden. De flesta landskommuner ansågs från cen-
tralt håll vara alltför små för att klara av välfärdsuppdraget medan 
skepsisen mot sammanläggningar var omfattande bland kommunerna 
själva.  

Den statliga utredning som föregick reformen, Kommunindel-
ningskommittén (SOU 1945:38), rekommenderade en minsta kom-
munstorlek på 2 000–3 500 invånare.7 Principen om att de nya stor-
kommunerna skulle byggas runt en centralort fanns också med i 
utredningens förslag, en princip som också var vägledande vid kom-
munblocksreformen på 1970-talet. I riksdagsbehandlingen som före-
gick reformen 1952 framfördes inte några förslag om att reformen 
borde stoppas helt. Ledamöter främst från Högern8 och Bondeför-
bundet9, argumenterade däremot för att reformen skulle vara mindre 
långtgående och att det minsta invånarantalet för en ny samman-
slagen kommun skulle minskas från 2 000 till 1 500. Många kommuner, 
främst på landsbygden motsatte sig reformförslaget med argument 
som också har återkommit över tid, t.ex. att avstånden skulle bli för 
stora i de nya storkommunerna och att den lokala demokratin skulle 
komma att försvagas.10 

2.2.2 Kommunblocksreformen  

Redan under slutet av 1950-talet började det resas krav på ytterligare 
sammanläggningar av kommunerna. Det motiverades särskilt med 
behov av ett större befolkningsunderlag för att kommunerna skulle 
kunna hantera social omsorg och grundskola. Det fanns också argu-
ment för att de högre ambitionerna inom samhällsplaneringen krävde 
större kommuner.11  

År 1959 tillsatte regeringen en utredning med indelningssakkun-
niga för att göra en ny översyn av kommunindelningen.12 De indel-

 
7 Ibid., s. 51. 
8 Det fullständiga namnet var från 1938 Högerns Riksorganisation. 1952–1969 använde partiet 
beteckningen Högerpartiet. 1969 ändrades namnet till Moderata samlingspartiet. 
9 1957 bytte Bondeförbundet namn till Centerpartiet. 
10 Erlingsson, G., Wångmar, E. och Ödalen, J., (2011), ”Kommunsammanläggningarna 1952–1974 
– Hur blev de politiskt möjliga?”, Scandinavian Journal of Public Administration, 14 (3–4), s. 3–36. 
11 Lidström, A. (2018), Asymmetrisk ansvarsfördelning på kommunal nivå, underlagsrapport till 
Kommunutredningen. 
12 SOU 1961:9 Principer för en ny kommunindelning.  
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ningssakkunniga resonerade i termer av två areella system i samhället, 
det administrativa och det spontana.13 Det administrativa systemet 
sades bestå av de rättsligt fixerade gränserna i territoriet, t.ex. kom-
mungränser, medan det spontana grundade sig på människors fria 
ekonomiska och sociala relationers mönster (motsvarar det som i dag 
brukar kallas funktionella arbetsmarknadsregioner). I det förindu-
striella samhället sammanföll enligt de indelningssakkunniga de två 
systemen på det lokala planet, då socknarna fungerade som både admi-
nistrativa och spontana system. I takt med förbättrade kommunika-
tionsmedel och en ökad mobilitet växte de spontana systemens geo-
grafiska utbredning, medan den administrativa indelningen förblev 
oförändrad. Genom kommunblocksreformen skulle de två systemen 
sammanföras. Den administrativa indelningen (kommunindelningen) 
skulle anpassas till det funktionella regionmönstret.14 Metoden för 
det var den s.k. kallade centralortsteorin, vilken har sin grund i idéer 
från den tyske kulturgeografen Walter Christaller. Centralortsprin-
cipen skulle vara vägledande för en ny reform, där en kommun alltså 
skulle bestå av en större stad eller tätort med tillhörande omland.  

Inom ramen för utredningen gjordes också beräkningar för att 
uppskatta det optimala befolkningsunderlaget för olika typer av kom-
munal service. För att få en fungerande grundskoleverksamhet upp-
skattade de indelningssakkunniga att det krävdes 6 500–8 500 invå-
nare och för en fungerande arbetsmarknad krävdes 30 000 invånare. 
Vid remissbehandlingen av utredningens förslag framförde en del 
kommuner oro över att avstånden till servicefunktioner skulle bli 
alltför stora och att den kommunala demokratin skulle urholkas i 
och med minskningen av antalet förtroendeuppdrag. Ett antal för-
slag på alternativa lösningar framfördes i remissbehandlingen, där-
ibland ökad kommunal samverkan, ändring av huvudmannaskap för 
skolan och förbättringar i den kommunala skatteutjämningen. Det 
var framför allt kommuner med liten befolkning och därmed små 
möjligheter att bilda ett eget kommunblock, som var de starkaste 
kritikerna till reformförslaget.15 

I början av 1960-talet hade en tredjedel av kommunerna färre än 
3 000 invånare, vilket från många håll fortfarande ansågs vara alltför 

 
13 Ibid., s. 134–137.  
14 Nielsen, P. (2003), Kommunindelning och demokrati. Om sammanläggning och delning av 
kommuner i Sverige, doktorsavhandling, Acta Universalis Upsaliensis, s. 106–107. 
15 Erlingsson, G., Wångmar, E. och Ödalen, J. (2011), ”Kommunsammanläggningarna 1952–1974 
– Hur blev de politiskt möjliga?”, Scandinavian Journal of Public Administration, 14 (3–4), s. 3–36. 
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litet för att klara den växande kommunala uppgiftsportföljen på ett 
effektivt sätt. I februari 1962 fattade riksdagen beslut om en obliga-
torisk indelning i kommunblock. Kommunerna fick i uppdrag att i 
samråd med länsstyrelserna besluta om den lämpligaste indelningen 
i kommunblock i respektive län. Varje kommunblock skulle i princip 
bestå av en centralort med omland. Riksdagen beslutade att de kom-
muner som ingick i respektive kommunblock själva skulle besluta 
om och när kommunerna i blocket skulle läggas samman till en kom-
mun. Eftersom antalet kommunblock som gick samman till en kom-
mun blev färre än förväntat fattade riksdagen 1969 beslutet att fri-
villigheten skulle upphävas och att sammanläggningarna skulle vara 
genomförda senast den 1 januari 1974.16 

I propositionen som låg till grund för riksdagens beslut framhölls 
att en kommun inte bara har att förvalta och administrera utan att 
den också bör kunna bedriva en framåtsiktande planering där loka-
lisering av näringsliv, bostäder och kommunal service samordnas 
samt investeringar och andra ekonomiska åtaganden inordnas i en 
långsiktig bedömning av framtida resurser och behov. I propositio-
nen drog regeringen slutsatsen att varje kommun i princip bör omfatta 
såväl tätort som glesbygd inom ett område som med hänsyn till 
näringsliv, bosättning, kommunikationer och service samt människor-
nas kontaktinriktning i övrigt bildar en sammanhållen region och som 
därtill för överblickbar framtid kan beräknas innehålla ett visst minsta 
befolkningsunderlag.17 

Efter att kommunblocksreformen genomförts fullt ut hade Sverige 
277 kommuner; den sista sammanläggningen skedde 1977 då Bara 
kommun uppgick i Svedala kommun. Sedan 1970-talet har antalet 
kommuner ökat till 290 som en följd av ett antal kommuner har 
delats. I och med kommunblocksreformen infördes också det enhet-
liga kommunbegreppet då de olika kommuntyperna landskommuner, 
köpingar och städer avskaffades. Symmetri är sedan dess huvudprin-
cipen i det svenska kommunsystemet.18  

 
16 Erlingsson, G., Wångmar, E. och Ödalen, J. (2011), ”Kommunsammanläggningarna 1952–1974 
– Hur blev de politiskt möjliga?”, Scandinavian Journal of Public Administration, 14 (3–4), s. 3–36. 
17 Prop. 1969:103 s. 32. 
18 Lidström, A. (2018), Asymmetrisk ansvarsfördelning på kommunal nivå, underlagsrapport 
till Kommunutredningen. 
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2.2.3 Effekter av kommunindelningsreformerna 

Processerna som föranledde de båda tidigare kommunreformerna 
har beskrivits och analyserats av bl.a. historikern Erik Wångmar och 
statsvetarna Gissur Erlingsson och Jörgen Ödalen.19 Sammanfatt-
ningsvis bekräftar de studier som gjorts av Wångmar, Erlingsson och 
Ödalen att den stora drivkraften bakom reformerna var välfärds-
statens expansion och en ambition att göra kommunerna tillräckligt 
stora för att de skulle klara de nya välfärdsuppgifterna. Det fanns, 
som också konstaterats ovan, ett relativt stort motstånd mot refor-
merna, men den socialdemokratiska regeringens position gjorde det 
politiskt möjligt att genomdriva reformerna. Men vilka blev effek-
terna av de genomförda reformerna?  

Kommunblocksreformen var föremål för omfattande utvärdering 
under slutet av 1970-talet, framför allt genom forskningsprogram-
met Kommunaldemokratiska forskningsgruppen.20 Programmet enga-
gerade ett 20-tal forskare vilka hade i uppdrag att studera effekter av 
reformen på kommunen som demokratisk självstyrelseorganisation, 
som förvaltningsorganisation samt som serviceproducent och enhet 
för samhällsplanering.21 Resultaten från programmet baserades på 
enkäter och intervjuer i ett 50-tal kommuner. Samtliga 274 kommu-
ner delades in i grupper utifrån olika kriterier (geografiskt läge, in-
vånarantal, kommuntyp, en- eller tvåkärniga kommuner osv.) och 
två kommuner i varje grupp valdes sedan ut. Vissa av programmets 
delstudier omfattade ett mindre antal kommuner.22 En övergripande 
slutsats från forskningsprogrammet var att det är svårt att se några 
starka samband mellan reformen och de förändringar som skett på 
de områden som studerats. De kommuner som inte berördes av någon 
sammanläggning genomgick i de flesta fall samma utveckling som de 
kommuner som lades samman. En av de viktigaste effekterna var att 

 
19 Wångmar, E. (2013), Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som 
skapade de moderna svenska kommunerna 1959–1974. Stockholm: Centrum för kommun-
historia; se även Erlingsson, G., Wångmar, E. och Ödalen, J. (2011), ”Kommunsammanlägg-
ningarna 1952–1974 – Hur blev de politiskt möjliga?”, Scandinavian Journal of Public Admini-
stration, 14 (3–4), s. 3–36. 
20 Nielsen, P. (2003), Kommunindelning och demokrati, Om sammanläggning och delning av 
kommuner i Sverige. 
21 Gidlund, J., (1983), Kommunal självstyrelse i förvandling. Sammanfattning av forsknings-
resultat om kommunindelningsreformen. 
22 Se Strömberg, L. och Westerståhl, J. (red.) (1983), De nya kommunerna. En sammanfattning 
av den kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökningar.  
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sammanläggningarna skapade bättre förutsättningar för att kommu-
nerna skulle kunna utföra fler uppgifter.23  

När det gäller kommunen som självstyrelseorganisation pekar 
forskarna i programmet på en rad förändringar som skedde efter refor-
mens genomförande. Antalet förtroendeuppdrag minskade, dock 
inte bara som en följd av reformen utan också på grund av föränd-
ringar i nämndorganisationen. Det skedde också en professionaliser-
ing av politiken genom inrättandet av poster som kommunalråd, 
oppositionsråd och deltidsarvoderade politiker. Det skedde dess-
utom en ökning av antalet tjänstepersoner i kommunerna. Enligt de 
undersökningar som genomfördes inom ramen för forskningspro-
grammet var detta inte i första hand en effekt av reformen utan en 
konsekvens av ökad statlig styrning och av att allt fler uppgifter hade 
lagts på kommunerna.24 Inte heller kommunernas kraftigt ökade ser-
viceutbud under 1970-talet kan förklaras av reformen, enligt resultat 
från forskningsprogrammet. Förhoppningen var också att reformen 
skulle utjämna skillnaderna i service mellan olika kommuner. En viss 
utjämning kunde också konstateras efter reformen men antagligen 
inte till den grad som reformmakarna hade hoppats.25 Faktisk fördel-
ning av service och åtkomlighet till service inom kommunerna var också 
föremål för analys inom ramen för forskningsprogrammet. Under-
sökningen visade att åtkomligheten blivit bättre i de allra flesta kom-
muner och särskilt i de mindre kommuner som undersöktes. Slut-
satsen var att reformen gav kommunerna en ökad möjlighet till ett 
större och mer varierat serviceutbud och att reformen också under-
lättade planeringen av kollektivtrafiken så att åtkomligheten till 
service kunde förbättras.26 

Avslutningsvis bör det än en gång understrykas att utvärder-
ingarna pekar på att det är svårt att se några riktigt tydliga samband 
mellan reformen och de förändringar som skett. Reformen hade 
i stället en mer indirekt effekt, genom att den skapade bättre förut-
sättningar för kommunernas vidgade uppdrag.  

 
23 Se Strömberg, L. och Westerståhl, J. (red.) (1983), De nya kommunerna. En sammanfattning 
av den kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökningar. 
24 Gidlund, J., (1983), Kommunal självstyrelse i förvandling, sammanfattning av forskningsresul-
tat om kommunindelningsreformen. 
25 Ibid.  
26 Ibid., s. 90. 
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2.3 Kommunal samverkan över tid 

Kommuner har samverkat i olika former och omfattning allt sedan 
de första kommunalförordningarna kom till 1862. Kommunal sam-
verkan har historiskt ofta setts som ett sätt för framför allt mindre 
kommuner att klara sitt uppdrag men också effektivisera verksam-
heten på vissa områden, t.ex. räddningstjänst och renhållning. 
År 1919 stiftades lagen om kommunalförbund som syftade till att 
förenkla för kommuner att ingå frivilliga samarbeten. Staten försäk-
rade sig kontroll över utvecklingen av den kommunala samverkan 
genom att länsstyrelserna var den instans som skulle godkänna de 
kommunalförbund som bildades. Antalet kommunalförbund var i 
början av 1940-talet drygt 500 med 1 400 medlemmar och samarbete 
skedde främst inom polisväsende och fattigvård men även inom 
brandskydd och skola. Antalet kommunalförbund ökade till 900 i 
slutet av 1940-talet. Den kraftiga ökningen kan tolkas som ett sätt 
att förekomma de planerade kommunsammanläggningarna.27 

I Kommunindelningskommitténs arbete (SOU 1945:38) som före-
gick storkommunreformen sågs samverkan som ett symtom på små-
kommunproblematiken; samverkan bidrog enligt det synsättet till 
att försvaga den kommunala självstyrelsen. Om samverkan spridde sig 
till fler verksamhetsområden skulle kommunerna avlövas sina upp-
gifter och snart sakna självbestämmande i egentlig mening.28 

Under 1970-, 1980- och 1990-talen såg staten i stället kommunal 
samverkan som en viktig lösning på problem inom olika verksamhets-
områden. Samverkan skulle öka kommunernas effektivitet, och tvärt-
emot den tidigare synen ansågs samverkan stärka den kommunala 
självstyrelsen. Samverkan skulle kunna effektivisera olika verksam-
heter, helt enkelt genom att stordriftsfördelar skapas när ett antal 
kommuner går samman för att lösa en uppgift. Små kommuner skulle 
också genom samverkan med större kommuner kunna lösa uppgifter 
som de hade svårt att lösa på egen hand. Under den här perioden fram-
fördes krav inte minst från dåvarande Svenska Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet på en reformering av lagen om kommunal-
förbund samt ett införande av möjligheten att bilda gemensam nämnd. 
År 1997 fick kommunerna laglig möjlighet att bilda gemensam nämnd. 

 
27 Gossas, M., (2006), Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning.  
28 Ibid.  
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Marcus Gossas (2006) beskriver i sin avhandling fyra olika drivkraf-
ter bakom ökat fokus på samverkan:  

 en allmän decentraliseringsvåg där kommuner får större orga-
nisatorisk frihet och fler uppgifter,  

 demografiska förändringar som ökar trycket på välfärdssektorn,  

 specialiseringen inom välfärden  

 framväxten av en nyregionalistisk syn på att den regionala nivån 
är mer lämplig än staten att sköta uppgifter som rör regional ut-
veckling.29  

Den sistnämnda utvecklingen fick till följd att regionala samverkans-
organ (kommuner i samverkan) tog över regionala utvecklingsupp-
gifter från länsstyrelserna. 

Statens syn på kommunal samverkan har alltså varierat över tid 
och därmed de olika insatser och incitament som har skapats för att 
stimulera samverkan. Kommunerna själva har ställt sig, och ställer 
sig fortfarande i stor utsträckning positiva till kommunal samverkan 
och ser det som en lösning på den bristande kapaciteten hos många 
kommuner.  

2.4 Frikommunförsöket 

I juni 1984 beslutade riksdagen att en försöksverksamhet med ökad 
kommunal självstyrelse skulle bedrivas fram till utgången av 1988.30 
Frikommunsförsöket kom sedan att förlängas fram till utgången av 
1991.31 Frikommunförsöket fortsatte dock efter 1991 inom sju olika 
områden, men frikommunförsöket som samlad verksamhet upp-
hörde. När försöket formellt avslutades 1991 var det 38 kommuner 
och 4 landsting som deltog i försöket.  

Av förarbetena till frikommunsförsöket och den samlade bedöm-
ningen av försöksverksamheten som regeringen senare lade fram till 
riksdagen, framgår att avsikten med försöksverksamheten var att de 
kommuner och landsting som deltog i försöksverksamheten skulle 

 
29 Gossas, M., (2006), Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning. 
30 Prop. 1983/84:152, bet. KU 1983/84:32, rskr. 1983/84:368. 
31 Prop. 1986/87:91, bet. KU 1987/88:23, rskr. 1987/88:154; prop. 1988/89:1, bet. 1988/89:KU6, 
rskr.1987/88:13. 
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ges möjlighet att bättre anpassa den kommunala organisationen till 
lokala förhållanden. Försöket var också tänkt att ge bättre förut-
sättningar att nyttja de samlade samhällsresurserna och åstadkomma 
ökad samordning och effektivitet i den kommunala verksamheten. 
Ett annat syfte var att utveckla formerna för samverkan mellan kom-
muner och landsting, liksom mellan statliga och kommunala organ.32  

En del av frikommunförsöket innebar att kommunerna fick frångå 
lagregleringar om nämndorganisation och anpassa sin nämndorganisa-
tion till lokala förhållanden.33 Regeringen konstaterade vid sin bedöm-
ning av frikommunsförsöket att frågan om en friare nämndorganisation 
gradvis kom att utvecklas till den mest betydelsefulla delen av fri-
kommunsförsöket.34 Genom 1991 års kommunallag infördes sedan 
fri nämndorganisation för samtliga kommuner. 

Frikommunsförsöket innebar också möjlighet i övrigt till dispen-
ser och undantag från statliga regler för den kommunala verksam-
heten. Det kom in cirka 300 förändringsförslag till regeringen från 
de kommuner och landsting som deltog i försöket och mer än en 
tredjedel av förslagen godkändes för försöksverksamhet. En del av 
förändringsförslagen kom att genomföras generellt i hela landet utan 
föregående försök. En anledning till detta var att kommunerna ibland 
tog upp frågor inom områden där förändringar av föreskrifter redan 
var aktuella. Det fanns också förslag som inte blev godkända, bl.a. på 
grund av att de bedömdes innebära ökade kostnader för staten eller 
stora förändringar i huvudmannaskap.35 Kommunerna inom för-
söksverksamheten kunde pröva förslag från andra kommuner som 
hade godkänts. Syftet var att ge en bredare bild av effekterna av regel-
ändringar genom att försöksverksamheten genomfördes i flera olika 
typer av kommuner.  

Genomförandet av frikommunförsöket 

Regeringen tillsatte i början av 1983 en särskild beredning som skulle 
arbeta med bl.a. formerna för samverkan mellan stat och kommun 
samt förenkling av statliga regler. Beredningen kom att kallas Stat-
kommunberedningen. Den leddes av statssekreteraren i Civildeparte-

 
32 Prop. 1983/84:152 s. 7 f., prop. 1991/92:13 s. 5. 
33 Se lag (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation. 
34 Prop. 1991/92:13 s. 9. 
35 Ibid., s. 9 f. 
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mentet och ledamöter var statssekreteraren i Statsrådsberedningen, 
budgetchefen i Finansdepartementet och cheferna för Svenska Kom-
munförbundet respektive Landstingsförbundet. Kansliet var knutet 
till Civildepartementet. 

Stat-kommunberedningen utarbetade ett förslag om hur en för-
söksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse skulle kunna 
utformas (Ds C1984:1). Med detta förslag som utgångspunkt över-
lämnade regeringen en proposition (prop. 1983/84:152) till riks-
dagen i början av 1984. Förslaget innebar bl.a. att riksdagen skulle 
anta en särskild lag för försöksverksamheten med en friare kommu-
nal nämndorganisation, vilket den också gjorde i bred uppslutning. 
Vilka försökskommuner som skulle delta i försöksverksamheten 
överlämnades till regeringen att meddela genom föreskrift. I samband 
med att riksdagen antog lagen om försöksverksamhet med en friare 
kommunal nämndorganisation vid det tidigare frikommunförsöket, 
godkände den också att regeringen inom ramen för försöksverksam-
heten gjorde avsteg från vad riksdagen hade bestämt med anvisande 
av anslag, godkännande av riktlinjer för en viss verksamhet eller lik-
nande åtgärd. 

Av förarbetena framgår att det övervägdes om riksdagen skulle ge 
regeringen ett bemyndigande att medge avvikelse från lagstiftning 
för försökskommunerna inom övriga områden som kunde bli aktu-
ella för försöksverksamhet. Det ansågs dock inte finnas tillräckligt 
med underlag för en sådan lag. Regeringen fann det därför bättre att 
låta försökskommunerna anmäla behov av ändrad lagstiftning hos 
regeringen. Om det då visade sig behövas en lag för att genomföra 
förändringarna, skulle frågan tas upp vid den tidpunkten. Det kon-
staterades även att det redan fanns bemyndiganden för regeringen på 
flera områden.36 Regeringen skulle alltså vid behov lämna förslag om 
försökslagstiftning till riksdagen. 

Det föredragande statsrådet anförde att vissa begränsningar av 
försöksverksamheten borde gälla med hänsyn till vitala samhälls-
intressen. Grundläggande krav skulle inte få åsidosättas gällande föl-
jande:  

 likvärdig standard och rättvist fördelad samhällsservice, 

 skydd för medborgarnas liv och hälsa samt 

 
36 Prop. 1983/84:152 s. 10. 
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 skydd för särskilt utsatta grupper, rättssäkerhet och samhälls-
ekonomi.  

Samtidigt framhölls att just det att det är fråga om en försöksverk-
samhet som följs och utvärderas från statens sida gör att en relativt 
långtgående frihet för försökskommunerna borde accepteras.37  

Sammanfattningsvis kan försöksverksamhetens inriktning beskri-
vas på följande sätt: 

 Dispenser från statliga regler som utgör hinder för en effektiv 
kommunal verksamhet, särskilt att den sektoriella nämnds- och 
förvaltningsorganisationen ska kunna slopas och statsbidragen 
användas friare. 

 Utveckling av nya former för samverkan mellan kommuner och 
landsting.  

 Ifrågasättande av det invanda och möjligheten att tänka nytt, både 
i fråga om organisation och verksamhet. 

I förarbetena inför frikommunsförsöket anförde det föredragande 
statsrådet gällande frågan om val av frikommuner, att intresse och 
engagemang för ett utvecklingsarbete inriktat på att förändra den 
kommunala verksamheten och organisationen var väsentligt för att 
nå resultat. Vidare ansågs det vara viktigt att olika typer av kommu-
ner blev representerade. Det gällde olikheter i t.ex. invånarantal, tät-
ortsgrad och politiska majoritetsförhållanden. Ambitionen angavs 
dock inte kunna vara att få fram ett i statistisk mening representativt 
urval eftersom det skulle kräva ett alltför stort antal försökskom-
muner. Arbetsmässiga skäl skulle också vägas in vid urvalet. Det an-
sågs därtill vara angeläget att försöksverksamheten kunde följas och 
stödjas från statens sida utan alltför stora arbetsinsatser. Det sist-
nämnda talade för att antalet försökskommuner skulle begränsas.38 

Stat-kommunberedningen hade ett samordnande ansvar för fri-
kommunförsöket, vilket bl.a. innebar att beredningen samlade fri-
kommunerna till gemensamma konferenser för erfarenhetsutbyte. 
Beredningen yttrade sig även över dispensansökningar som kom till 
regeringen, innan regeringen skulle fatta beslut. Därigenom kunde 
beredningen bli ett forum för förhandlingar mellan berörda departe-

 
37 Ibid., s. 8 f. 
38 Ibid., s. 10 f. 
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ment och de båda kommunförbunden. Stat-kommunberedningen hade 
också i uppdrag att genomföra vissa utredningar inom området stat-
kommun i enlighet med regeringens allmänna direktiv (dir. 1983:30) 
och direktiv för särskilda uppdrag. 

Regeringens bedömning av frikommunsförsöket 

Regeringen redovisade en samlad bedömning av frikommunförsöket 
till riksdagen i september 1991. Enligt regeringens bedömning har 
frikommunförsöket som helhet spelat en viktig roll för utveckling 
och förnyelse av den kommunala verksamheten. I sin analys fram-
höll regeringen att försöksverksamheten efter hand kommit att för-
skjutas från ett projekt till en väsentlig del i en process med ett stän-
digt pågående utvecklingsarbete. När det gäller den organisatoriska 
frihet som öppnats för kommunerna är erfarenheterna i allt väsent-
ligt goda. De utvärderingsstudier som gjorts har påvisat positiva 
effekter när det gäller både den kommunala verksamhetens form och 
dess innehåll.  

Enligt regeringen framstod frikommunslagen som ett kraftfullt 
instrument för förändringsarbetet. Regeringen menade dock att det 
var avsevärt svårare att generellt bedöma erfarenheterna av den del 
av frikommunsförsöket som gällde avsteg och dispenser från statliga 
regler i övrigt. Regeringen konstaterade att skiftande omdömen före-
kommit i de utvärderingsstudier som gjorts, även om möjligheten att 
underlätta och stimulera ett nytänkande inom den offentliga sektorn 
inte skulle underskattas. Enligt regeringen hade det förändringskli-
mat som skapats genom frikommunförsöket i hög grad bidragit till 
reformer inom plan- och byggområdet, arbetsmarknadsområdet och 
skolområdet samt på miljöpolitikens område.39  

2.5 Sammanfattande slutsatser 

De första kommunala förordningarna 1862 reglerade kommunernas 
verksamhet och kommunerna blev då i stor utsträckning verktyg för 
att genomföra statligt fattade beslut. Samtidigt har det lokala själv-
styret historiska rötter, i och med att de kyrkliga socknarna och de 

 
39 Prop. 1991/92:13 s. 10 f. 
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borgerliga städerna haft en central betydelse för att sköta gemen-
samma angelägenheter. När utbyggnaden av välfärdsstaten tog fart 
under 1930-talet blev kommunerna allt viktigare som genomförare 
av statligt beslutade reformer.  

Sammanläggningar av kommuner har skett i två omgångar: vid stor-
kommunreformen 1952 och genom kommunblocksreformen 1971–
1974. Systemet med olika kommuntyper som hade olika uppgifter 
avskaffades när enhetskommunen infördes i samband med kom-
munblocksreformen i början av 1970-talet. De främsta skälen till sam-
manläggning var dels att skapa större enheter som bättre kunde klara 
utförandet av olika välfärdsuppgifter, dels att skapa bättre förutsätt-
ningar för samhällsplanering. Motståndet mot sammanläggning var 
dock stort, inte minst från mindre landsbygdskommuner. 

De utvärderingar som genomfördes visar att reformen fick den 
givna följden att antalet förtroendevalda minskade. Kommunerna 
professionaliserades också allt mer efter reformen, både genom att 
poster som heltidsarvoderade politiker infördes och att antalet tjänste-
personer ökade kraftigt. Enligt utvärderingarna var detta dock en 
effekt av att kommunerna fick allt större ansvar på allt fler områden, 
inte en direkt följd av reformen. Reformen hade också viss inverkan 
på att tillgången till service förbättrades i många kommuner.  

Synen på kommunal samverkan har varierat över tid. Vid tiden 
för storkommunreformen i början av 1950-talet såg staten kommu-
nal samverkan som en följd av småkommunproblematiken. Små kom-
muner samverkade i allt större utsträckning för att hantera sina upp-
gifter och i förlängningen skulle en allt större del av kommunernas 
verksamhet föras över till kommunalförbund eller skötas genom av-
tal med andra kommuner vilket på sikt skulle försvaga den kommu-
nala självstyrelsen.  

Med början i slutet av 1970-talet blev en annan syn på kommunal 
samverkan allt mer dominerande från statligt håll, där samverkan 
skulle innebära en effektivisering av olika verksamheter eftersom fler 
kommuner började samverka för att lösa sina uppgifter.  

Frikommunförsöken under 1980-talet syftade till att stärka den 
kommunala självstyrelsen genom att ge kommunerna större utrymme 
att anpassa sin verksamhet till lokala förutsättningar. Kommuner 
fick då ansöka om att välja en friare nämndorganisation anpassad till 
lokala förhållanden – en åtgärd som sedan blev möjlig för samtliga 
kommuner genom en ändring i kommunallagen. Försöket innebar 
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också möjlighet för kommuner att få dispenser och undantag från 
statliga regler för kommunernas verksamhet. I samband med att fri-
kommunförsöken avslutades 1991 gjorde regeringen bedömningen att 
frikommunförsöken hade spelat en viktig roll för att förnya och ut-
veckla kommunernas verksamhet. 
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3 Nordisk utblick och jämförelser 
med kommunreformer 
i andra länder  

Under senare år har ett antal strukturreformer och förändringar som 
berör den kommunala nivån genomförts, inte minst i de nordiska 
länderna men också i andra delar av Europa. I följande kapitel pre-
senteras och diskuteras lärdomar och erfarenheter från dessa refor-
mer som har särskild relevans för den svenska kontexten. Kapitlet 
bygger till stora delar på den underlagsrapport till utredningen som 
Siv Sandberg vid Åbo Akademi författat på uppdrag av Kommun-
utredningen1 samt Gissur Erlingssons och Johan Flemgårds rapport 
Att (om)organisera den politiska basorganisationen.2 

Utredningen har valt att särskilt fokusera på förändringarna i 
Danmark, Finland och Norge, eftersom det är förhållandevis enkelt 
att överföra erfarenheter och lärdomar från dessa länder till svenska 
förhållanden. Möjligheten att göra jämförelser och överföra erfaren-
heter mellan länder är dock begränsad även när det gäller de nordiska 
länderna eftersom det alltid finns olikheter i strukturer, lagstiftning 
och politisk kultur som måste tas i beaktande. De reformer som 
genomförts runtom i Europa har utvärderats i relativt liten utsträck-
ning och det finns därför begränsat med material som säger något om 
effekter av kommun- och strukturreformer.3 Det finns dock undantag 
och i Danmark återfinns det kanske tydligaste exemplet på en reform 

 
1 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen.  
2 Erlingsson, G. och Flemgård, J. (2018), Att (om)organisera den politiska basorganisationen, 
forskningsöversikt om kommunreformer i utvecklade demokratier – med fokus på effekter av kom-
munsammanläggningar och mellankommunala samarbeten. 
3 Kuhlmann, S., Bouckaert, G. (red.) (2016), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis. 
National Trajectories and International Comparisons. 
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som har varit föremål för både utvärdering initierad av den danska 
regeringen och mer oberoende utvärderingar utförda av forskare.  

3.1 Kommunsystemen i de nordiska länderna 

3.1.1 Likheter och skillnader mellan de nordiska länderna 

I internationella jämförelser av kommunernas ställning i det poli-
tiska systemet framstår de nordiska länderna som förhållandevis lika. 
Danmark, Finland, Norge och Sverige har starka kommunala själv-
styren, vilket inkluderar omfattande ekonomiskt handlingsutrymme 
och ansvar för uppgifter av stor betydelse för samhället. Vid en när-
mare jämförelse mellan de fyra länderna framkommer emellertid 
betydande skillnader när det gäller kommunsystemens uppbyggnad 
och kommunernas ekonomi och uppgifter. Finland avviker från de 
skandinaviska länderna genom att Finland saknar en direktvald regional 
nivå. En effekt av detta är att inslaget av mellankommunal samverkan 
är betydligt högre i Finland än i övriga nordiska länder. En reform 
för att tillskapa en direktvald regional nivå med ansvar för hälso- och 
sjukvård och socialtjänst pågår i Finland (se även kapitel 15). 

När det gäller kommunstorlek så har Norge och Finland ett långt 
större antal kommuner med färre än 5 000 invånare jämfört med 
Sverige. I Danmark har mediankommunen efter reformen 2007 drygt 
45 000 invånare. I Sverige har mediankommunen knappt 16 000 in-
vånare medan mediankommunen i Finland har omkring 6 600 invå-
nare och i Norge omkring 5 000 invånare.4  

Skillnaderna i kommunstruktur förklaras delvis av ländernas skif-
tande geografi. Danmark är ett till ytan litet land med en ganska 
koncentrerad befolkning. I Norge är befolkningen i huvudsak kon-
centrerad till kustområdena och landet präglas av en topografi med 
fjordar och öar med fjäll som skiljer samhällen från varandra. Sverige 
och Finland är till ytan stora länder med en befolkning som är kon-
centrerad till kusterna och till de södra delarna. 

De nordiska kommunernas grunduppgifter är desamma: uppgifter 
relaterade till det kommunala planmonopolet, barnomsorg, grund-
skola, äldreomsorg och uppgifter inom det sociala området. Fram-
för allt i Finland, men även i Norge har behovet av reformer inom 

 
4 Siffran avser mediankommunen före de sammanläggningar av kommuner i Norge som genomförs 
den 1 januari 2020.  
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hälso- och sjukvården påverkat debatten om förändring av kommun-
strukturen. Gymnasieskolan är ett annat område där ansvaret i Sverige 
ligger på kommunerna medan det i Danmark ligger på staten, i 
Norge på den regionala nivån och i Finland på kommunerna och på 
kommunalförbund. En annan skillnad är att arbetsförmedling i 
Danmark är kommunernas ansvar, medan det i Norge, Sverige och 
Finland är ett statligt ansvar. 

3.1.2 Statlig kontroll av kommunernas ekonomi 

Det finns viktiga skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller 
ramarna för den kommunala ekonomin. I följande avsnitt beskriver 
vi översiktligt de regelverk som finns i Danmark, Norge och Finland 
som syftar till att staten ska kunna agera både proaktivt och reaktivt 
om och när kommuner hamnar i ekonomiska svårigheter. 

Danmark  

Folketinget antog 2012 en budgetlag som syftar till att stärka styr-
ningen av de offentliga finanserna i Danmark.5 Lagen trädde i kraft 
2014 och ska säkra att de offentliga finanserna är i balans. För kom-
munerna innebär lagen att de fastställer utgiftstak för de kommunala 
serviceutgifterna. Ramarna för kommunernas ekonomi fastställs 
genom årliga finansavtal mellan staten och Kommunernes Landsfore-
ning (KL) som organiserar landets 98 kommuner. Kommunernas 
budgetar koordineras så att kommunernas sammanlagda utgifter hålls 
inom den ram som fastställs i det årliga finansavtalet. I avtalet bestäms 
ett tak för verksamhetsutgifter och investeringar i kommunernas bud-
getar samt ramarna för kommunernas beskattning och låneupptagning. 
Kommunvisa prioriteringar får göras, förutsatt att den totala ramen 
för alla kommuner inte överskrids. En enskild kommun kan också 
fritt prioritera sina egna utgifter mellan olika förvaltningsområden 
så länge som den inte överskrider sin egen ram. KL fungerar som en 
länk mellan staten och kommunerna, vilket gör en fungerande bud-
geteringsprocess möjlig. 

Kommunerna har rätt att ta ut inkomstskatt, fastighetsskatt, bolags-
skatt och forskarskatt. Den största delen av fastighetsskatten går till 

 
5 Budgetlov, LOV nr 547 af 18/06/2012.  
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staten men även kommunerna erhåller en andel av fastighetsskatten. 
Kommunerna får själva besluta om inkomstskattens och fastighets-
skattens procentsatser. Kommunernas skatteintäkter finansierar 
75 procent av de kommunala utgifterna. Den resterande delen kom-
mer huvudsakligen från generella bidrag från staten.  

De danska kommunerna har inte möjlighet att fritt ta upp lån; 
Social- och inrikesministeriet måste godkänna lån för vissa öron-
märkta behov och kommunerna ansöker om tillstånd till lån inom 
en viss lånepott. Syftet med begränsningarna är att förhindra förskjut-
ning mellan generationer. Begränsningarna när det gäller att ta upp 
lån gäller enbart skattefinansierad verksamhet. Det är alltså möjligt 
att ta upp lån för verksamhet som finansieras med avgifter. 

Det finns ett lagstadgat sanktionssystem som skapar starka incita-
ment för kommunerna att hålla sig inom ingångna avtal med staten.6 
Sanktionssystemet gäller både storleken på de kommunala utgifterna 
och storleken på skattesatsen. 

Det årliga finansavtalet är inte juridiskt bindande. Kommunerna 
kan bryta mot avtalet, men då straffas kommunerna både kommun-
vis och som kollektiv. Om kommunerna sammantaget överskrider 
budgeten drar staten in de villkorade statsbidragen med motsvarande 
belopp. Även om det enbart är en kommun som överskrider budgeten, 
men det innebär att totalen överskrids, dras beloppet från samtliga 
kommuner. Utgiftssanktioner avser enbart utfallet för verksamheten 
och aktiveras om hela kommunsektorn överskrider utgiftsramen. Då 
följer staten upp vilka kommuner som är orsak till avvikelsen och 
statsbidragen minskas med motsvarande belopp. Avdraget fördelas 
så att 60 procent tas från berörda kommuner och 40 procent tas från 
samtliga kommuner.7  

Skattesanktioner syftar till att hålla medelskattesatsen på avtalad 
nivå. Ändringar i de enskilda kommunernas skattesatser får inte på-
verka medelskattesatsen. Kommunerna får höja sina skattesatser under 
förutsättning att andra kommuner sänker sina i motsvarande mån 
(mätt i skatteintäkter). Om det sammantagna skatteuttaget ökar följer 
staten upp vilka kommuner som har höjt skattesatsen. Skattesank-
tionen delas sedan upp i ett individuellt (riktat mot de kommuner 

 
6 Økonomi og indenrigsministeriet, https://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionalo-
ekonomi/budgetsamarbejde/budgetlov-og-sanktionsregler/. Hämtat 2019-06-30. 
7 Bestämmelserna framgår av §§ 14 och 14a i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud 
til kommuner. LBK nr 798 af 24/06/201.  
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som höjt skatten) och ett kollektivt straff.8 Sanktionssystemet i sin 
nuvarande form har varit effektivt. Budget- och utgiftssanktioner har 
ännu inte använts medan skattesanktionen har använts vid ett tillfälle. 

Finland 

I syfte att trygga servicen till invånarna har Finansministeriet i 
Finland möjlighet att inleda en särskild kommunindelningsprocess 
för kommuner som befinner sig i särskilda ekonomiska svårigheter. 
Staten har satt upp sex ekonomiska kriterier som kommunerna måste 
uppfylla. Om dessa inte uppfylls måste berörd kommun lämna in en 
åtgärdslista till Finansministeriet, som har mandat att tillsätta en 
utvärderingsgrupp, vilken i sin tur utreder kommunens ekonomiska 
situation. Gruppen lägger fram ett förslag på vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att trygga servicen till invånarna. Fullmäktige i 
den aktuella kommunen behandlar därefter gruppens åtgärdsförslag 
och delger Finansministeriet beslutet för eventuella fortsatta åtgär-
der. Utifrån gruppens åtgärdsförslag och fullmäktiges beslut avgör 
Finansministeriet om en tvångssammanläggning av kommunen bör 
utredas.  

I början av 2015 genomfördes två kommunsammanläggningar 
med stöd av särskild kommunindelningsutredning för kommuner i 
ekonomisk kris. Ytterligare två processer inleddes, men i det ena fallet 
hade den berörda kommunens ekonomi förbättrats efter utredningen. 
Regeringen verkställde därför inte sammanläggningen. I det andra 
fallet upphävde Högsta Förvaltningsdomstolen statsrådets beslut om 
tvångssammanläggning efter överklagan från den berörda kommunen.9  

Den finländska ordningen med kommunindelningsutredning för 
kommuner med särskilda ekonomiska svårigheter har alltså använts 
i begränsad utsträckning. Det är en mekanism som finns till för sär-
skilt svåra situationer när kommunernas egen kapacitet till kon-
struktiva åtgärder är uttömd.  

 
8 Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den 
kommunale skatteudskrivning. Lov nr 709 af 25/06/2010. 
9 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen. 
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Norge 

I Norge är kommunerna i stor utsträckning beroende av statsbidrag. 
Norska kommuners beskattningsrätt är begränsad, Stortinget har 
fastställt ett skattetak på knappt 12 procent. Kommunerna har ut-
över det möjlighet att ta ut fastighetsavgift. Norge har ett kombine-
rat inkomst- och kostnadsutjämningssystem som kompletteras med 
regionalpolitiska tillägg för flertalet kommuner och särskild kom-
pensation till kommuner med vattenkraftsanläggningar och fiskeri-
näring. 

År 2001 införde Norge en observationslista, den så kallade Robek-
listan (Register om betinget godkjenning og kontroll) för kommuner 
som inte uppfyller vissa krav. Det kan t.ex. handla om kommuner 
som har en underfinansierad budget eller icke-återställda ekono-
miska underskott. Kommuner som är uppförda på Robek-listan kan 
inte besluta om nya lån eller hyra av byggnader och anläggningar, 
utan fylkesmannens (motsvarar länsstyrelsen) godkännande. Fylkes-
mannen gör också en laglighetsprövning av kommunernas budget-
beslut. År 2018 publicerades en forskarrapport om orsaker till att 
vissa kommuner som uppförts på Robek-listan förbättrar sin ekono-
miska situation och andra inte.10 I forskarrapporten undersöktes 
också fylkesmannens roll. Studien visar bl.a. att de kommuner som 
har haft en minskande befolkning tenderar att bli kvar längre tid på 
Robek-listan, dvs. de har svårare att vidta åtgärder för att förbättra 
sin ekonomiska situation. En övergripande slutsats från forsknings-
studien är dock att Robek-listan ökar budgetdisciplinen både bland 
de listade kommunerna och bland de kommuner som riskerar att 
hamna på listan.11 

3.2 Kommunreformer i Danmark, Finland och Norge 

Drivkrafterna bakom reformer och reformförslag i Danmark, Finland 
och Norge liknar varandra men de åtgärder som diskuteras och som 
vidtagits skiljer sig åt. I Danmark, Finland och Norge såväl som i 
Sverige beskrivs kommunernas utmaningar som en följd av dels demo-

 
10 Haraldsvik, M., Hopland, A.O. och Nyhus, O.H. (2018), ROBEK – kort vei inn, lang vei 
ut: Hvorfor forblir noen lenge i registeret og hva gjøres for å komme seg ut? Senter for Økonomisk 
Forskning AS, SØR-rapport nr 03/18. 
11 Ibid. 
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grafiska förändringar och dels den obalans som uppstått över tid 
mellan kommunernas åtaganden och kommunernas kapacitet. 

En omständighet som är viktig för att förstå reformerna och 
reformförsöken i de nordiska länderna är den position som frågor 
om kommunstruktur har på den nationella politiska dagordningen. 
I Sverige är frågan om kommunernas ställning sällan en del av reger-
ingsförklaringar eller politisk debatt på nationell nivå. Valrörelser 
handlar ofta om frågor som kommunerna har ansvar för men i debat-
ten fokuseras på verksamhetsfrågor och finansiering, inte på frågor 
om självstyrelse och organisering. I Finland och Norge har däremot 
debatten om kommuner och hela den offentliga sektorns organiser-
ing legat högt på den nationella politiska dagordningen sedan 1990-
talet. De politiska partierna i Finland och Norge skiljer sig åt när det 
gäller synen på kommunal självstyrelse och kommunindelning och 
det kan t.o.m. vara en avgörande faktor när koalitionsregeringar 
ska bildas. När det gäller kommunfrågornas politisering befinner sig 
Danmark i en mellanposition mellan Sverige å ena sidan och Finland 
och Norge å den andra.12 

3.2.1 Den danska kommunreformen  

Danmark har genomfört två större kommunindelningsreformer, 
den första genomfördes 1970 då antalet kommuner minskade från 
1 388 till 275; samtidigt minskades antalet amtskommuner från 24 
till 13. Diskussionen om en ny indelningsreform började under 1990-
talet. Reformen genomfördes sedan 2004–2007 och innebar att antalet 
kommuner minskade från 271 till 98. Parallellt med kommunsam-
manläggningarna avskaffades amtskommunerna och vid omfördel-
ningen av amtskommunernas uppgifter fick kommunerna nya upp-
gifter på det sociala området, inom arbetsmarknadspolitiken och på 
miljöområdet. Fem nya regioner skapades som ersättning för amts-
kommunerna men de nya regionerna har långt färre uppgifter och 
saknar beskattningsrätt.  

Reformprocessen i Danmark var mycket kort i jämförelse med 
reformprocesser i andra länder. Beslut om formerna för en ny kom-

 
12 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen. 
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munindelning fattades våren 2004 och reformen var helt genomförd 
1 januari 2007. 

Målet med reformen var att skapa professionella miljöer som 
skulle vara tillräckligt stora för att på ett stabilt sätt kunna hantera 
kommunernas lagstadgade uppgifter. För att klara detta var målsätt-
ningen att alla kommuner skulle ha en befolkning på minst 30 000 in-
vånare. Den danska regeringen fastställde dock en minsta storlek på 
20 000 invånare.13 Alternativt kunde kommuner under den gränsen 
ingå i ett förpliktande samarbete med grannkommunerna och då 
skulle befolkningsunderlaget sammanlagt uppgå till 30 000 invånare.  

Efter att ramarna för reformen lades fast våren 2004 fick kom-
munerna sex månader på sig att presentera förslag på ny kommun-
indelning. De flesta kommuner hade därefter kommit fram till en ny 
indelning; det var endast i några fall som staten fick gå in och föreslå 
en kommunindelning. Kommuner gavs också en möjlighet till alter-
nativ till sammanläggning genom att ingå samarbetsavtal med en större 
kommun inom en rad områden, t.ex. arbetsmarknadspolitiken i sin 
helhet och vissa av kommunernas uppgifter inom miljövård, special-
undervisning och det sociala området. Det är framför allt små ö-kom-
muner som har använt sig av möjligheten att ingå samarbetsavtal med 
större kommuner i stället för sammanläggning. 

Efter reformen har Danmark genomfört och genomför kommun-
försök; det första försöket 2012–2015 och det andra, som är pågående, 
2016–2020. Syftet med kommunförsöken är att ge kommunerna möj-
lighet att prova lösningar som genom regelförenklingar och nya verk-
samhetsmodeller skapar en effektivare produktion av tjänster.  

3.2.2 Genomförda kommunreformer och reformförsök i Finland 

Utvecklingen i Finland har under 2000-talet präglats av ett mycket 
starkt fokus på struktur- och indelningsfrågor. Tendensen att om-
strukturera har inte enbart gällt kommunerna utan även statliga 
myndigheter. Reformerna inom kommunsektorn har dock, särskilt 
efter 2011, präglats av politisk konflikt och har utgjort centrala in-
slag i regeringarnas reformprogram.  

Samtliga reformförsök har haft till syfte att stärka kommunernas 
funktionella och ekonomiska kapacitet att hantera sina uppgifter mot 

 
13 Økonomi‐ og Indenrigsministeriet (2013) Evaluering af kommunalreformen, s 44. 
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bakgrund av de demografiska utmaningar som kommunerna står inför. 
Organiseringen av hälso- och sjukvård och omsorg har varit i fokus. 

De konkreta förslagen på reformer har varierat mellan olika reger-
ingar. 2000-talet kan delas upp i en inledande fas 2000–2005 med fokus 
på kommunal samverkan, en andra fas 2005–2015 med ett stort in-
slag av försök att åstadkomma kommunsammanläggningar och en 
tredje fas 2015–2020, där planerna går ut på att etablera en ny regio-
nal nivå som tar över en stor del av kommunernas uppgifter. 

Kommun- och servicestrukturreformen genomfördes 2005–2011 
och resulterade i att antalet kommuner minskade. Medianstorleken 
på kommunerna ökade från knappt 5 000 till drygt 6 600 invånare. 
Kommunerna fick själva välja om de skulle uppfylla kravet på minst 
20 000 invånare genom sammanläggning eller genom att upprättande av 
ett samarbetsområde som skulle bestå av en pendlingsregion eller 
annan funktionell enhet. Syftet med ett minsta befolkningsunderlag 
på 20 000 invånare var att kommunerna skulle klara av att hantera 
primärvård och uppgifter inom det sociala området. Kommunerna 
hade dock möjlighet att avvika från kravet på minsta befolknings-
underlag på grund av gles bosättning (inklusive skärgård) och språk-
liga rättigheter. När regeringen följde upp reformen både 2009 och 
2011 visade det sig att kravet på ett större befolkningsunderlag inte 
hade uppfyllts i en tredjedel av kommunerna.14 

Den kommunreform som därefter lanserades av regeringen 
Katainen 2011–2015 var mer systematiskt underbyggd än kommun- 
och servicestrukturreformen. En expertgrupp utarbetade ett förslag 
som innebar att behålla principen om ett minsta befolkningsunder-
lag på 20 000 invånare och även principen om att basera nya kom-
muner på funktionella regioner. Reformen byggdes upp kring en 
skyldighet för kommunerna att utreda sammanläggning. Ambitionen 
med reformen var också att begränsa antalet handlingsalternativ för 
kommunerna och att styra reformprocessen starkare än tidigare från 
nationellt håll. Framför allt de små kommunerna och storstädernas 
kranskommuner var kritiska till förslaget. Parallellt med förberedan-
det av en ny kommunreform, pågick ett arbete med att reformera 
hälso- och sjukvården. En politisk schism uppstod mellan de stora 
regeringspartierna Samlingspartiet och Socialdemokraterna om huru-
vida sjukvården eller den kommunala sektorn borde reformeras först. 
Genomförandet av kommunreformen avstannade och regeringen av-

 
14 Häggroth, S. (2015), En bärkraftig kommunstruktur. 
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stod från att lägga fram förslaget om ny kommunstruktur och valde 
i stället att gå vidare med reformen av socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.15 Det reformförslag som nu genomförs i Finland innebär 
att staten lyfter av kommunerna uppgifter och att en ny regional folk-
vald nivå införs som tar över en stor del av kommunernas uppgifter. 

Frivilliga kommunsammanläggningar har skett i Finland även 
utanför de nationellt styrda reformerna. En bidragande orsak till det 
är att det sedan 1990-talet finns ekonomiska medel för kommuner 
som frivilligt väljer att gå samman. Mellan 2000 och 2018 har antalet 
kommuner i Finland (utom Åland)16 minskat med totalt 141, från 
436 till 295. 

3.2.3 Den norska kommunreformen 

Utvecklingen i Norge har precis som i Finland präglats av flera olika 
faser under 2000-talet. Under åren 2003–2004 tog den norska reger-
ingen i samverkan med kommunerna och Kommunenes Sentral-
forbund (KS) initiativet till en process med syfte att hitta olika lös-
ningar på framtidens kommunstruktur. Utfallet av processen i form 
av praktiska åtgärder blev begränsad. Jens Stoltenbergs andra regering 
2005–2013 hade fokus på att underlätta för mellankommunal sam-
verkan med syftet att stärka kommunernas kapacitet.  

Den borgerliga regeringen under ledning av Erna Solberg som till-
trädde efter valet 2013 valde däremot en annan väg och initierade ett 
arbete med att genomföra en kommunreform med sammanläggningar. 
Utgångspunkten var att större kommuner skulle minska behovet 
och omfattningen av mellankommunal samverkan i och med att de 
nya större kommunerna skulle kunna hantera sina uppgifter på egen 
hand. Det skulle enligt regeringen ge ökat handlingsutrymme för 
kommunerna och därmed stärka den kommunala självstyrelsen.17 
Den expertkommission som tillsattes för att lämna förslag på hur 
reformen skulle utformas och genomföras lämnade sin rapport i slutet 
av 2014. Som utgångspunkt underströk expertkommissionen att kom-

 
15 Sandberg, S. (2016),”Muligheter, gulrøtter og mosaikk. Kommunereformene i Finland” i 
Klausen, J.E., Askim, J. R. och Vabo, S. (red.) (2016), Kommunereform i perspektiv. 
16 Åland har egen lagstiftningsmakt på det kommunala området och berörs inte av de natio-
nella reformåtgärderna. Den sittande landskapsregeringen på Åland lanserade hösten 2015 en 
kommunreform med syftet att minska antalet kommuner på Åland från 16 till 4. Reform-
processen pågår.  
17 Prop. 128S (2016/2017), Kommuneproposisjonen 2018, s. 9. 
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munstrukturen inte har ändrats trots att kommunernas uppgifter har 
ökat de senaste 50 åren. För genomförandet av kommunreformen 
föreslog expertgruppen tio kriterier för kommunerna, bl.a. tillräcklig 
kapacitet, relevant kompetens, ekonomisk soliditet, högt politiskt 
deltagande och lokal identitet. Expertkommissionen kom fram till 
slutsatsen att en minsta storlek för robusta kommuner ligger på 
15 000–20 000 invånare.18 

Reformen utvidgades till att även omfatta en översyn av kommu-
nernas uppgifter och en reform av indelningen i fylkeskommuner. 
Samtidigt som den nya kommunindelningen genomförs får kommu-
nerna ett antal nya uppgifter, t.ex. när det gäller kollektivtrafik och 
bostadsbidrag. Fylkeskommunerna kommer också bli färre; 19 fylkes-
kommuner blir 11 fr.o.m. den 1 januari 2020.  

Den norska regeringen öppnade upp för både en snabbare och en 
långsammare process. Kommuner som inkom med en gemensam an-
sökan om sammanläggning senast hösten 2015 kunde gå samman 
redan den 1 januari 2018. Övriga kommuner fick till sommaren 2016 
på sig att genomföra de lokala processerna för att komma fram till 
en ny kommunindelning. Fylkesmännen fick ansvaret för samord-
ning och processledning av de lokala processerna. De sammanlägg-
ningar som Stortinget fattade beslut om sommaren 2017 verkställdes 
den 1 januari 2020. Antalet kommuner minskade då från 426 till 356. 
Av 225 kommuner med färre än 5 000 invånare är en fjärdedel del-
aktiga i en kommunsammanläggning och antalet riktigt små kom-
muner kommer därför vara fortsatt stort även efter att kommun-
reformen har genomförts. 

I en summering av de bedömningar som fylkesmännen gjorde 
under reformprocessen uttrycker de en oro för att skillnaderna i 
kapacitet mellan de nya sammanslagna kommunerna och de kom-
muner som inte slås samman kommer att öka. Vissa små kommuner 
som inte slås samman med en annan kommun har god ekonomi, tack 
vare t.ex. intäkter från vattenkraft, men de saknar samtidigt tillräck-
lig professionell bemanning och organisatorisk kapacitet för att kunna 
vara en bärkraftig kommun.19  

 
18 Sluttrapport fra ekspertutvalg (2014), Kriterier for god kommunestruktur, s. 6. 
19 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen, s. 32. 
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Tabell 3.1 Huvuddragen i de nordiska ländernas kommunreformer 
under 2000-talet  

 Danmark  
2004–2007 

Finland  
2006–2011 

Finland  
2011–2014 

Norge  
2014–2020 

Beredning Bred kommission Politisk Expertgrupp Expertgrupp 

Politisk uppgörelse Minoritetsreger-
ing + stödparti 

Parlamentarisk Majoritets-
regering 

Större 
kommuner 

Huvudsakliga 
handlingsalternativ 

Större  
kommuner  

Större kommuner 
eller samverkan 

Större 
kommuner 

Större 
kommuner 

Reformen innebär 
nya uppgifter till 
kommunerna 

Ja Nej  Nej  Nej (i stort 
sett inte) 

Mål för de nya 
kommunernas 
invånarantal 

Explicit  
30 000 

Nej Indirekt  
20 000 

Indirekt 
15 000 
–20 000 

Tid för att fatta 
beslut om nya 
kommuner 

6 månader  1–5 år 3 år 3 år 

Mekanism för 
samordning av 
kommunernas  
förslag 

En nationell för-
handlare med 
möjlighet att gripa 
in i efterhand 

Ingen Indelning i 
utrednings-
områden 

Fylkes-
mannens 
samordnings-
roll 

Möjlighet till beslut 
om sammanslag-
ning mot kommu-
nernas vilja 

Ja Nej  Nej (bara i 
specifika fall, 
kommuner i 
särskilda 
ekonomiska 
svårigheter) 

Ja 

Utfall  Omfattande 
reform 

Partiell  
reform 

Misslyckad 
reform 

Partiell  
reform 

Källa: Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, Finland 
och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen. 

3.2.4 Erfarenheter och lärdomar 

Ekonomiska effekter av kommunsammanläggningar 

Studier av den danska reformen visar att sammanläggningarna har 
lett till bättre budgetbalans hos sammanslagna kommuner. Det kan 
tolkas som att kommunerna har blivit mer robusta finansiellt och 
även att deras styrningskapacitet har stärkts. Det finns också studier 
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som pekar på att de sammanslagna kommunerna varit bättre på att 
hantera den ekonomiska kris som drabbade Danmark 2010. Studier 
visar att administrativa kostnaderna minskade i de kommuner som 
slogs samman, vilket tyder på att stordriftsfördelar av sammanlägg-
ning, åtminstone inom administrationen, realiserades.20 Senare studier 
har dock visat att de ekonomiska effekterna av sammanläggningarna 
inte var så stora som man från början trodde. Initiala besparingar 
inom administration har tagits ut av ökade kostnader inom andra om-
råden.21 Det kan också tolkas som att resurser som har kunnat sparas 
in på administration, i stället har kunnat satsas på att förbättra kvali-
teten i de kommunala verksamheterna. 

När det gäller effekterna av de sammanläggningar som har 
genomförts i Finland finns det relativt få effektstudier och utvärder-
ingar att luta sig emot. Det är också svårare att utvärdera effekterna 
än i det danska fallet eftersom det inte finns ett tydligt före och efter 
reformen. De finska kommunerna har sedan 2005 befunnit sig i ett 
läge där olika reformstrategier har avlöst varandra. De utvärderingar 
och den forskning som genomförts är i första hand kopplad till de 
sammanläggningar som genomfördes 2007–2013.22 De ekonomiska 
effekterna av sammanläggningarna i Finland varierar, vilket bottnar 
i att sammanläggningarna var olika till sin natur. Sammanläggningarna 
minskade dock antalet kommuner med driftsekonomiskt under-
skott, vilket berodde på att många små kommuner med svag ekonomi 
valde att läggas samman med andra kommuner.23 

Den norska reformen är fortfarande under genomförande och det 
finns därför inte några utvärderingar och studier av effekter av refor-
men. De första kommunsammanläggningarna genomfördes 1 janu-
ari 2020. Forskare, t.ex. Askim m.fl.24, framhåller dock att reformen 

 
20 Hansen, S.W., Houlberg, K., och Holm Pedersen, L. (2014), ”Do municipal mergers improve 
fiscal outcomes?”, Scandinavian Political Studies, 37(2), s. 196–214; Foged, S.K. (2015), ”En 
effektevaluering på danske kommuners regnskaper 2010–2013”, Økonomi og Politik, 88(1), 
s. 57–75; Blom-Hansen, J., Houlberg, K. och Serritzlew, S. (2014), ”Size, democracy and the 
economic cost of running the political system”, American Journal of Political Science, 58(4), 
s. 790–803.  
21 Blom-Hansen, J., Houlberg, K. Serritzlew, S. and Treisman, D. (2106), ”Jurisdiction size 
and local government policy expenditure: Assessing the effect of municipal amalgamation”, 
American Journal of Political Science, 110(4), s. 812–813. 
22 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen. 
23 Sandberg, S. (2016),”Muligheter, gulrøtter og mosaikk. Kommunereformene i Finland” i 
Klausen, J.E., Askim, J. R. och Vabo, S. (red.) (2016), Kommunereform i perspektiv. 
24 Askim, J., Klausen, J.E., Vabo, S. och Bjurstrøm, K. (2017), ”The territorial upscaling of 
local governments: a variable oriented approach to explaining variance among Western 
European Countries.” Local Government Studies, 43(4), s. 555–576. 
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måste anses vara otillräcklig i och med att den inte träffar målet att lösa 
små kommuners problem. Hälften av alla kommuner i Norge kom-
mer fortfarande ha 5 000 invånare eller färre efter den 1 januari 2020.  

Demokratiska effekter av kommunsammanläggningar 

När det gäller den danska kommunreformen visar studier av effekter 
på demokratin att sammanläggningarna inte har haft en negativ på-
verkan på det politiska förtroendet och valdeltagandet. Det finns 
dock andra studier som visar att sammanläggningarna har fått nega-
tiva demokratiska konsekvenser. Enligt en enkätstudie genomförd 
både före och efter reformen upplever fritidspolitiker i de samman-
slagna kommunerna att de har förlorat makt och inflytande samt att 
makt koncentrerats till toppen av de nya kommunala organisatio-
nerna. De upplever också att förvaltningen har stärkt sitt inflytande 
på de förtroendevaldas bekostnad.25 Andra studier visar att samman-
läggningarna inverkat negativt på medborgarnas nöjdhet med demo-
kratin, upplevelse av politikens förmåga att ta till vara medborgarnas 
önskemål och känsla av samhörighet med kommunerna.26 Kommun-
sammanläggningarna påverkade däremot inte det samlade valdeltagan-
det vid kommunalval och har inte heller inverkat negativt på med-
borgarnas intresse för kommunalpolitik.  

De danska forskarna Kjær och Hjelmar drar i sin studie27 den över-
gripande slutsatsen att det inte finns något tydligt samband mellan 
kommunstorlek och medborgarnas nöjdhet med lokaldemokratin. 
De menar däremot att det verkar vara själva processen att lägga sam-
man kommuner snarare än kommunstorleken som sådan, som kan 
inverka negativt på demokratin.28  

I Finland upplevdes de demokratiska effekterna av sammanlägg-
ningar som mest dramatiska i tidigare små kommuner som numera 
är periferi i en sammanslagen kommun. Tilltron till kommunalpoli-

 
25 Kjær, U., Hjelmar, U. och Olsen, A.L. (2010), ”Municipal amalgamations and the democratic 
functioning of local councils: The case of the Danish 2007 structural reform”, Local Govern-
ment Studies, 36(4), s. 569–585. 
26 Houlberg, K. (2015), Politisk lederskap og demokrati i sammenslåtte kommuner i Danmark.  
27 Kjær, U., Hjelmar, U. och Olsen, A.L. (2010), ”Municipal amalgamations and the democratic 
functioning of local councils: The case of the Danish 2007 structural reform”, Local Govern-
ment Studies, 36(4), s. 569–585. 
28 Ibid. 
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tiken har minskat hos invånarna i dessa kommuner.29 En specifik 
demokratisk fördel av sammanläggningar som lyftes i samband med 
genomförandet av kommunsammanläggningar i Finland är att beho-
vet av mellankommunala samarbeten minskar. Argumentet som lyfts 
fram var att mellankommunal samverkan är svår att överblicka och 
innebär svårigheter för medborgarna att utkräva ansvar.30 

Varierande erfarenheter av ekonomiska och andra styrmedel 

I Danmark var de ekonomiska styrmedlen få medan användningen 
av auktoritativa styrmedel, i form av lagar och regleringar, däremot 
var stort. Den nationella reformen var kraftigt reglerad och Folke-
tingets principiella möjligheter att fatta beslut om kommunindel-
ning var omfattande. I praktiken uppfattades dock den danska refor-
men som mindre styrd uppifrån än den i realiteten var, eftersom de 
lokala processerna i de flesta fall ledde fram till det nationella målet 
om kommuner med minst 30 000 invånare.  

De finländska reformerna präglas i motsats till den danska refor-
men av en begränsad användning av auktoritativa styrmedel och en 
omfattande användning av ekonomiska styrmedel. I de finländska 
kommunreformerna hade regering och riksdag begränsad makt att 
tvinga fram sammanläggningar mot kommunernas vilja och påverka 
hur de nya kommunerna bildades. Däremot var de ekonomiska inci-
tamenten för genomförandet av reformer förhållandevis generösa, 
både i den första och i den andra reformomgången. 

I den norska reformprocessen använder staten tre olika typer av 
ekonomiska styrmedel; ett engångsbelopp till kommuner som beslu-
tat att gå samman, kompensation för bortfall av intäkter från stats-
bidrag och bidrag till information och hörande av befolkningen. 
Frivillighet är den ledande principen för den norska reformen och 
användningen av auktoritativa styrmedel är därför inte lika stort som 
i Danmark. Ett viktigt inslag i den norska reformprocessen har också 
varit att fylkesmännen fick ansvaret att koordinera och facilitera de 
lokala processerna. Fylkesmännen fick också i uppdrag att samarbeta 

 
29 Sandberg, S. (2016),”Muligheter, gulrøtter og mosaikk. Kommunereformene i Finland” i 
Klausen, J.E., Askim, J. R. och Vabo, S. (red.), Kommunereform i perspektiv. 
30 Kettunen, P. (2015), ”The Finnish municipal reform”, Anali Hrvatskog politološkog društva: 
časopis za politologiju, 11(1), s. 55–70. 
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med Kommunenes Sentralforbund (KS) regionalt och med andra aktö-
rer, t.ex. Sametinget, i de fall det var relevant.31 I de finska reformerna 
saknades en motsvarande central koordineringsmekanism vilket be-
skrivs som en klar brist eftersom det ledde till lokala lösningar som 
inte vara optimala.32 

De ekonomiska styrmedlen som infördes i Norge och Finland 
har lett till enstaka förändringar, men har inte nyttjats i någon större 
skala. Både i Finland och Norge har en betydande del av de frivilliga 
sammanläggningarna skett kring medelstora städer, där det faktum 
att kommunerna funktionellt hänger samman har lett till en analys 
om att det är mer rationellt med en kommun. 

Ändrade strukturer eller problemlösning 

Siv Sandberg betonar i sin underlagsrapport till Kommunutred-
ningen33 att den danska reformen är ett exempel på en reform med 
ambitioner att ändra strukturer i grunden. Reformen baserades inte 
så mycket på en analys av problem hos de existerande kommunerna, 
utan snarare på en ambition att skapa en mer stabil samhällsorga-
nisation. Den strukturförändrande ambitionen kräver också en poli-
tisk avvägning om hur stor variation i problemlösning beslutsfattarna 
är beredda att acceptera inom ett och samma system. Om obalansen 
mellan kommuner fortsätter att öka och enhetliga nationella åtgär-
der inte genomförs för att åtgärda problemet, kommer behovet av 
särlösningar att öka.  

Sandberg framhåller också att flera av de skäl för omfattande 
strukturreformer som framförts i Danmark, Finland och Norge inte 
föreligger i Sverige, åtminstone inte i samma utsträckning. I nordisk 
och europeisk jämförelse är svenska kommuner förhållandevis stora, 
med en medianstorlek på omkring 16 000 invånare. En annan om-
ständighet som skiljer Sverige från de nordiska grannländerna är att 
kommunerna inte är huvudmän för hälso- och sjukvården. I Danmark, 
Finland och Norge har ett viktigt skäl till reformer varit och är, just 

 
31 Prop. 96S (2016–2017), Endringer i kommunestrukturen. 
32 Sandberg S. (2016), ”Muligheter, gulrøtter og mosaikk. Kommunereformene i Finland” i 
Klausen, Askim och Vabo (red.) (2016), Kommunereform i perspektiv. 
33 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen. 
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kommunernas bristande kapacitet att hantera sina uppgifter inom 
hälso- och sjukvård.34  

Frivilliga kommunsammanläggningar visar 
sig vara en otillräcklig åtgärd 

Erfarenheterna från reformerna i Danmark, Norge och Finland visar 
att frivilliga kommunsammanläggningar utan ett gemensamt natio-
nellt förlopp endast leder till marginella förändringar av kommun-
strukturen. Frivilliga kommunsammanläggningar som genomförs 
inom ramen för en övergripande nationell reform leder däremot till 
förändrad kommunstruktur, men slutresultatet riskerar ändå att bli 
splittrat och träffar inte nödvändigtvis de kommuner som är i störst 
behov av reformer enligt lagstiftaren. Erfarenheter från Norge och 
Finland visar också att ekonomiska stimulanser inte heller leder till 
sammanläggningar i den utsträckning som staten avser.  

När det gäller de frivilliga sammanläggningar som har skett i 
Finland och Norge utanför de nationella reformerna, så har dessa 
kommit till stånd av flera olika anledningar. En del av sammanlägg-
ningarna har tydliga ekonomiska orsaker, där en akut eller en mer var-
aktigt pågående kris har lett till behov av åtgärder i form av samman-
läggning. Andra sammanläggningar som har skett kring medelstora 
städer bottnar i att det ansetts mer rationellt med en kommun med 
tanke på ökande behov av samverkan i ett område som funktionellt 
hänger samman. 

3.3 Erfarenheter av kommunreformer och 
samverkanslösningar i andra delar av Europa 

Det är värt att än en gång understryka att det finns en svårighet i att 
överföra erfarenheter av reformer i andra länder till den svenska kon-
texten. Skillnader när det gäller kommunernas ställning i det poli-
tiska systemet samt skillnader i politisk kultur och ekonomisk kon-
junktur spelar roll vid jämförelser.  

 
34 Ibid. 
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Nedan följer en kortfattad beskrivning av de effekter av kommun-
sammanläggningar från olika delar av Europa som Erlingsson och 
Flemgård35 identifierar. Avsnittet innehåller också en kortfattad be-
skrivning av erfarenheter av mellankommunal samverkan i Europa. 
I del III i betänkandet, där de olika åtgärdsförslagen behandlas, åter-
kommer Kommunutredningen till de nordiska och europeiska er-
farenheterna och effekterna av sammanläggningar och mellankom-
munal samverkan som är särskilt relevanta och intressanta för den 
svenska kontexten.  

3.3.1 Effekter av kommunsammanläggningar 

Den övergripande bilden av ekonomiska effekter av sammanlägg-
ningar i olika delar av Europa är splittrad. Det finns studier från t.ex. 
Irland, den tyska delstaten Brandenburg och Island som visar att 
besparingarna varit förhållandevis stora, men det sammantagna in-
trycket är trots det att de ekonomiska effekterna av sammanlägg-
ningar är förhållandevis små eller uteblir helt. Det stämmer också 
ganska väl med de slutsatser som dragits i studier av den danska refor-
men och av reformerna i Finland. 

Utifrån de studier som finns tillhands är det alltså tveksamt om 
större besparingar blir resultatet av sammanläggningar. Däremot finns 
det givetvis andra fördelar som bör beaktas när sammanläggningar 
studeras. Det finns studier från olika delar av Europa som visar att 
kvaliteten på servicen till medborgarna har förbättrats efter samman-
läggning. Det kanske också kan anses vara acceptabelt med en viss 
kostnadsökning i samband med sammanläggning om det leder till 
bättre kvalitet på och tillgång till service. 

Vad gäller effekter på demokratin ger studier från olika delar av 
Europa skiftande resultat. Effekterna och argumenten som återfinns 
i andra delar av Europa liknar dock de som tas upp i studier av de 
nordiska reformerna. Om alternativet till sammanläggningar är allt 
fler mellankommunala samarbeten, där beslut fattas av indirekt valda 
företrädare, är sammanläggningar att föredra eftersom det gör ansvars-
förhållanden tydligare och därmed underlättar för väljarna att utkräva 
ansvar. Erfarenheterna från reformer i olika delar av Europa pekar 

 
35 Erlingsson, G. och Flemgård, J. (2018), Att (om)organisera den politiska basorganisationen, 
forskningsöversikt om kommunreformer i utvecklade demokratier – med fokus på effekter av kom-
munsammanläggningar och mellankommunala samarbeten. 



SOU 2020:8 Nordisk utblick och jämförelser med kommunreformer i andra länder 

97 

också på negativa demokratiska effekter av sammanläggning. Det 
handlar om att valdeltagandet sjunker och att medborgarna känner 
mindre samhörighet med den nya sammanslagna kommunen jämfört 
med de tidigare kommunerna. Kommunsammanläggning tenderar 
dessutom att ge upphov till spänningar mellan centrum och periferi 
inom kommunerna, där de perifera delarna upplever sig förfördelade.  

3.3.2 Mellankommunal samverkan  

Det är en stor utmaning att få en överblick över och jämföra mellan-
kommunal samverkan i Europa. Det beror på att det i vissa länder 
finns en lång tradition av mellankommunal samverkan, medan det i 
andra länder är en företeelse som existerar i liten utsträckning. Det 
finns också en mängd olika typer av samverkan – allt ifrån formali-
serade samarbeten som motsvarar kommunförbund, gemensam nämnd 
eller gemensamma bolag, till lösare och mer informella avtal, överens-
kommelser och nätverk inom olika policyområden.  

Det finns begränsat med studier, särskilt av effekter, av mellan-
kommunal samverkan, både från den nordiska kontexten och från 
andra delar av Europa. Den senast publicerade samlade källan till 
kunskap om mellankommunal samverkan finns i en antologi redige-
rad av Paweł Swianiewicz och Filipe Teles36 där samverkan analyseras 
ur olika perspektiv. Inledningsvis konstaterar författarna att mellan-
kommunal samverkan har blivit vanligare, troligtvis som en följd av 
besparingskrav och ekonomiska kriser. Författarna menar också att 
mellankommunal samverkan är en följd av en uppfattning om att sam-
verkan är svaret på det faktum att många små kommuner inte klarar 
sina uppgifter. EU:s strukturfonder framhålls också som en orsak till 
att mellankommunal samverkan blivit vanligare.  

I studier av mellankommunal samverkan, återkommer frågan om 
demokratidilemman. När kommuner samverkar kring olika verk-
samheter, lämnar man över en del av beslutsmakten över den verk-
samhet man samarbetar om. För väljarna blir ansvarsutkrävande otyd-
ligt och svårt: besluten fattas på en högre nivå av representanter för 
de kommuner som ingår i samarbetet, men vid missnöje kan väljaren 
bara rösta bort representanterna från den egna kommunen. Pro-

 
36 Swianiewicz, P. and Teles, F. (red.) (2018), Inter-municipal Cooperation in Europe: Institu-
tions and Governance. 
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blemen med transparens och ansvarsutkrävande vid mellankommu-
nal samverkan är alltså något som ständigt understryks men sam-
tidigt finns det få konkreta studier som faktiskt undersöker dessa 
demokratiproblem.  

3.4 Sammanfattande slutsatser 

De senaste åren har sammanläggningar av kommuner genomförts i 
de nordiska länderna men också i andra europeiska länder. Danmark 
genomförde en sammanläggningsreform 2007, i Norge pågår ett 
arbete med att lägga samman kommuner och i Finland har ett antal 
reformförslag lanserats under det senaste decenniet men ingen mer 
omfattande reform har kunnat genomföras.  

Det finns relativt begränsat med utvärderingar och studier av de 
reformer som genomförts och därför är det också svårt att dra defi-
nitiva slutsatser av de reformer som genomförts. Det är också viktigt 
att understryka att det kan vara svårt att överföra erfarenheter från 
andra länder till en svensk kontext. Utredningen bedömer dock att 
erfarenheterna från framför allt de nordiska länderna ändå kan vara 
nyttiga lärdomar även för det svenska sammanhanget.  

Den forskning som har bedrivits kring kommunreformer runtom 
i Europa visar upp en förhållandevis splittrad bild av de ekonomiska 
och demokratiska effekterna av reformerna. Det finns exempel på 
reformer där sammanläggningar har lett till kostnadsbesparingar, 
t.ex. på Island och i Danmark, men den övergripande bilden är trots 
det att besparingar som en konsekvens av sammanläggningar ten-
derar att vara små eller att helt utebli. Empiriska erfarenheter från 
reformer visar att sammanläggningar får både positiva och negativa 
effekter på demokratin. I jämförelse med mellankommunal samver-
kan ger sammanläggningar tydligare ansvarsförhållanden och under-
lättar därmed ansvarsutkrävande. Sammanläggningar har däremot också 
visat sig ge upphov till ett försämrat politiskt självförtroende hos 
medborgarna och spänningar mellan centrum och periferi i de nya 
kommunerna. 
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4 Kommunal självstyrelse 
och statlig styrning 

Sverige har en lång tradition av lokalt inflytande över de egna ange-
lägenheterna och den grundlagsfästa kommunala självstyrelsen tar 
sin utgångspunkt i den traditionen. Den kommunala nivåns starka 
ställning grundar sig i idén om att den lokala politiska nivån är den 
bäst lämpade arenan för att medborgaren ska kunna utöva inflytande 
över och påverka beslut som rör det gemensamma. Idén om kom-
munal självstyrelse präglas också av att insyn och ansvarsutkrävande 
underlättas om det är nära mellan förtroendevalda och väljare. Beslu-
ten kan också anpassas till lokala förutsättningar och verksamheten 
blir därigenom mer effektiv.1  

Följande kapitel inleds med en beskrivning av kommunens olika 
roller och uppgifter. Därefter görs en beskrivning av de skäl som 
brukar anföras för den starka kommunala självstyrelse som Sverige 
har. Vidare berörs även statens ansvar för kommunernas förutsätt-
ningar samt den statliga styrningen av kommunerna. 

4.1 Kommunens olika uppgifter och roller 

Sverige har en decentraliserad samhällsorganisation, där en betydande 
del av den offentliga verksamheten sköts av kommunerna. Genom olika 
nationella reformer har kommunernas ansvarsområden vidgats och 
kommunerna har ett brett uppdrag och roller av varierande karaktär. 

Den decentraliserade samhällsmodellen ställer höga krav på kom-
munernas förmåga att hantera den mångfald av utmaningar som följer 
av samhällsutvecklingen. Kommunerna förutsätts ha förmåga att till-
handahålla samhällsservice av hög kvalitet, utveckla kommunen som 

 
1 SOU 2016:5. 
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livsmiljö och produktionsställe samt utveckla den kommunala demo-
kratin.  

Den största delen av kommunernas verksamhet avser de obliga-
toriska uppgifterna. Kommunernas obligatoriska uppgifter avser bl.a. 
förskola, skolväsende, äldreomsorg och socialtjänst. Kommunerna 
har dessutom ett obligatoriskt ansvar för avfallshantering, vatten och 
avlopp, plan och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd samt räddnings-
tjänst. Inom ramen för det obligatoriska området finns en rad upp-
gifter som innefattar myndighetsutövning. Kommunerna ansvarar 
t.ex. för handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd, hand-
läggning av bygglovsärenden och livsmedelsinspektion.  

Kommunerna har också ansvar för och uppgifter som rör civilt 
försvar och krisberedskap. Kommunernas arbete med krisberedskap 
omfattar uppgifter som föreskrivs i särskild lag2 men också i t.ex. 
socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor, föreskrivs att kommunerna ska bedriva ett kontinuerligt 
arbete med krisberedskap. 

Vid sidan av uppdragen som leverantör av välfärdstjänster och 
som myndighetsutövare har kommunerna också en roll som utveck-
lingsaktör, både inom kommunernas verksamheter och som en del 
av den lokala samhällsutvecklingen. Genom att kommunerna står för 
skolor, omsorg och rambetingelser som fysisk planering och bostä-
der bidrar kommunerna till att skapa förutsättningar för etablering 
av individer och företag. De flesta kommuner har också en närings-
livsfunktion som riktar särskilda insatser till det lokala näringslivet. 
Kommunerna spelar dessutom en viktig roll på kulturområdet. Ut-
över den obligatoriska uppgiften att tillhandahålla bibliotek har kom-
munerna ofta också andra frivilliga verksamheter inom kulturområdet.  

Kommunerna utgör också en viktig demokratisk arena. Beslut 
om kommunala angelägenheter fattas av direktvalda kommunpoliti-
ker och det finns tydliga inslag av medborgardialog och deltagande, 
t.ex. genom möjlighet till lokala folkomröstningar och medborgar-
förslag.  

Kommunerna har även en viktig roll som arbetsgivare; i november 
2018 hade kommunerna sammantaget närmare 900 000 anställda.3 

 
2 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap. 
3 SKR:s novemberstatistik 2018. 
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Kommunerna är dessutom en mycket viktig marknadsaktör genom 
att de köper produkter och tjänster av privata aktörer.  

4.2 Kommunal självstyrelse  

Den kommunala självstyrelsen är i Sverige grundlagsfäst. Enligt 1 kap. 
1 § andra stycket regeringsformen förverkligas den svenska folk-
styrelsen genom ett representativt och parlamentariskt statsskick 
och genom kommunal självstyrelse. Av 1 kap. 7 § regeringsformen 
framgår att det finns kommuner på lokal och regional nivå.  

I 14 kap. 2 § regeringsformen anges principen om kommunal 
självstyrelse: att kommunerna sköter lokala och regionala angelägen-
heter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. 
Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter 
kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag. Prin-
cipen om kommunal självstyrelse gäller alltså inte bara för den verk-
samhet som regleras i kommunallagen (2017:725) utan även för den 
verksamhet som följer av annan lag. 

Innebörden av den kommunala självstyrelsen preciseras inte när-
mare i regeringsformen och i förarbetena till regeringsformen anges 
att det varken är lämpligt eller möjligt att dra preciserade gränser i 
grundlagen för den kommunala självstyrelsen. Arbets- och befogen-
hetsfördelningen mellan stat och kommun måste i stället kunna änd-
ras i takt med samhällsutvecklingen.4 

I 8 kap. 2 § första stycket 3 regeringsformen anges att föreskrif-
ter ska meddelas genom lag om de avser grunderna för kommu-
nernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala 
beskattningen samt kommunernas befogenheter i övrigt och deras 
åligganden. Det är alltså riksdagen som beslutar om föreskrifter i 
dessa frågor. Men det finns möjlighet för riksdagen att bemyndiga 
regeringen att meddela vissa sådana föreskrifter.  

En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt pro-
portionalitetsprincipen inte gå utöver vad som är nödvändigt med 
hänsyn till de ändamål som har föranlett den.5  

Kommunerna har enligt 14 kap. 4 § regeringsformen rätt att ta ut 
skatt för skötseln av sina angelägenheter. I 14 kap. 5 § regerings-

 
4 Prop. 1973:90 s. 190. 
5 Se 14 kap. 3 § regeringsformen. 
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formen anges att kommunerna i lag även får åläggas att bidra till 
kostnaden för andra kommuners angelägenheter, om det krävs för 
att uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Bestämmelsen in-
fördes för att förtydliga att skatteutjämning mellan kommuner är 
möjlig även med beaktande av den kommunala självstyrelsen.6 

Kommunallagen reglerar bl.a. grunderna för kommunernas orga-
nisation och den del av kommunernas verksamhet som är frivillig 
(den s.k. allmänna kompetensen). I en bestämmelse som infördes i 
1991 års kommunallag, och som nu återfinns i 1 kap. 2 § kommunal-
lagen, stadgas att kommuner och regioner på demokratins och den 
kommunala självstyrelsens grund sköter de angelägenheter som anges 
i kommunallagen eller annan författning. I förarbetena till bestäm-
melsen anges följande: 

En sådan bestämmelse markerar att det i grunden handlar om en princip 
för relationen mellan staten och den kommunala nivån och att denna 
princip gäller för all kommunal verksamhet. Detta är ett viktigt konsta-
terande inför den framtida utvecklingen av självstyrelsen. Den kommunala 
självstyrelsen kan dock aldrig vara total. Sålunda ger regeringsformen 
stöd för att riksdagen genom lag bestämmer grunderna för kommuner-
nas och landstingens organisation och verksamhetsformer och för den 
kommunala beskattningen. Vidare är det riksdagen som genom lag bestäm-
mer deras befogenheter och åligganden. Graden av självstyrelse avgörs 
alltså ytterst av formerna för samverkan mellan staten och den kommu-
nala sektorn.7 

Den grundläggande bestämmelsen gällande den allmänna kompeten-
sen för kommuner finns i 2 kap. 1 § kommunallagen. Där anges att 
kommuner själva får ta hand om sådana angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens område eller dess med-
lemmar. I kommunallagen finns därtill principer som begränsar kom-
munernas kompetens, bl.a. förbudet i 2 kap. 2 § mot att ta hand om 
sådana angelägenheter som enbart ankommer på någon annan. Det 
finns även principer som begränsar kommunernas handlingsfrihet 
inom ramen för sin kompetens, t.ex. likställighetsprincipen i 2 kap. 
3 § kommunallagen och självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 §. Den all-
männa kompetensen ger kommunerna möjligheter att utföra fri-
villiga uppgifter inom t.ex. kultur- och fritidsverksamhet. 

Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter innehåller 
bestämmelser som ger kommuner ökade befogenheter i förhållande 

 
6 Prop. 2009/10:80 s. 213 f. 
7 Prop. 1990/91:117 s. 23. 
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till vad som gäller enligt kommunallagen. Vidare finns ett stort antal 
lagar som reglerar kommunernas befogenheter och skyldigheter inom 
olika verksamhetsområden. Exempel på lagar som reglerar en stor del 
av kommunernas verksamhet är socialtjänstlagen (2001:453), skol-
lagen (2010:800) samt plan- och bygglagen (2010:900).  

Den kommunala självstyrelsen regleras också i Europakonven-
tionen om kommunal självstyrelse, vilken Sverige har ratificerat. 
Konventionen är folkrättsligt bindande men saknar sanktionssystem. 
Vid ratificeringen av konventionen 1989 ansåg regeringen att ett 
svenskt tillträde till konventionen inte krävde några lagändringar 
eftersom det svenska rättssystemet redan uppfyllde de krav som kon-
ventionen ställer.8 I artikel 3 i Europakonventionen definieras kom-
munal självstyrelse som kommunernas rätt och möjlighet att inom 
lagens gränser reglera och sköta en väsentlig del av de offentliga ange-
lägenheterna på eget ansvar och i den lokala befolkningens intresse. 

4.2.1 Skäl till stark kommunal självstyrelse 

Att Sverige är en enhetsstat sätter gränser för hur långtgående det 
konstitutionella skyddet för den kommunala självstyrelsen är.9 I fede-
rala stater är ansvarsfördelningen mellan de olika styrelsenivåerna regle-
rade i konstitutionen. Sverige skiljer sig dock från andra enhets-
stater, t.ex. Frankrike, i och med att de subnationella styrnivåerna 
(kommuner och regioner) ansvarar för både utförande och finansier-
ing av en stor del av de offentliga uppgifterna.10  

En stark kommunal självstyrelse kan motiveras av både effek-
tivitets- och demokratiskäl. Självstyrelse kan förbättra kommuner-
nas administrativa och ekonomiska effektivitet. Utformningen av 
välfärdsservicen kan vara mer flexibel och bättre anpassad till lokala 
förutsättningar tack vare bättre information om lokala förhållanden 
och närhet till medborgare och verksamheter, vilket möjliggör en 
anpassning till lokala behov. Kommunal självstyrelse kan innebära 
en effektivare resursanvändning genom att redan befintliga lokala 
och regionala resurser nyttjas för att uppfylla nationella mål, snarare 
än att staten bygger upp nya strukturer. 

 
8 Prop. 1988/89:119 s. 14. 
9 SOU 2007:93 Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd, Expertgruppsrapport, Grund-
lagsutredningens rapport nr IX. 
10 Se t.ex. Wetterberg, G. (2004), Den kommunala självstyrelsen.  



Kommunal självstyrelse och statlig styrning SOU 2020:8 

104 

Den kommunala självstyrelsen ger också en större flexibilitet i 
den offentliga sektorn. Ett relativt stort antal kommuner fattar beslut 
om användning av de offentliga resurserna i stället för att endast 
staten fattar beslut. Detta minskar risken för misstag och felbedöm-
ningar i den offentliga sektorns verksamhet. Eftersom kommunerna i 
grunden har samma uppdrag kan de också lära av varandra och på så 
sätt förbättra sin verksamhet successivt.11 

De demokratiskäl som i debatten anförs för kommunal självsty-
relse handlar om att medborgarna har korta vägar till lokala besluts-
fattare vilket bidrar till att legitimiteten för det politiska systemet 
stärks. Närheten mellan väljare och förtroendevalda innebär att det 
blir tydligare vem som är ansvarig för fattade beslut och väljarna kan 
därmed på ett enklare sätt utkräva ansvar av de förtroendevalda.12  

Det finns också en idé som brukar komma upp i debatten om den 
kommunala självstyrelsen som en demokratisk skolning. Genom själv-
styrelsen ges många människor utrymme att delta i genomförandet 
av offentliga uppgifter.13 Ett annat argument för stark kommunal 
självstyrelse är att det ökar förtroendet för demokratin som metod 
och ideologi, vilket bidrar till att demokratin blir långsiktigt stabil.14 

4.2.2 Utformningen av den kommunala självstyrelsens 
skydd i grundlagen 

De första kommunala förordningarna tillkom 1862 men det var inte 
förrän i 1974 års regeringsform som den kommunala självstyrelsen 
blev grundlagsfäst. I förarbetena till en ny regeringsform formuleras 
grundlagsskyddets omfattning på följande sätt:  

I vårt land präglas förhållandet mellan kommunerna och statsmakterna 
och därmed den kommunala självstyrelsen av en helhetssyn. Generellt 
gäller sålunda att staten och kommunerna samverkar på skilda områden 
och i olika former för att uppnå gemensamma mål. Utgår man från detta 
synsätt är det varken lämpligt eller möjligt att en gång för alla dra orubbliga 
och preciserade gränser i grundlag kring kommunal självstyrelsesektor.15  

 
11 Wetterberg, G. (2004), Den kommunala självstyrelsen.  
12 Mörk, E., Erlingsson, G. och Persson, L. (2019), Kommunernas framtid. Konjunkturrådets 
rapport, s. 149. 
13 Statskontoret (2011), Kommunalt självstyre och proportionalitet, 2011:17, s. 14. 
14 Molander, P. och Stigmark, K. (red.) (2005), Självstyre, likvärdighet, effektivitet. Målkonflikter i 
den offentliga sektorn.  
15 Prop. 1973:90 s. 190. 
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Debatten om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd tog sig 
fram till 1990-talet uttryck i frågan om olika begränsningar i den 
kommunala beskattningsrätten. Regering och riksdag har vid ett 
antal tillfällen försökt att påverka kommunernas skatteuttag i syfte 
att bromsa ökningen av skattesatserna. Särskilt kan nämnas det kom-
munala skattetaket 1991–1993 och åtgärden 1997–1999 att minska 
de generella statsbidragen om kommunerna höjde skatterna. Debat-
ten har också präglats av huruvida staten genom stopplagar ska kunna 
begränsa kommuners och regioners möjlighet att sälja ut sina bostads-
bestånd eller att överlämna driften av akutsjukhus till privata aktö-
rer.16 Frågan om huruvida den kommunala självstyrelsen som central 
konstitutionell princip har någon kärna som i princip är okränkbar, har 
också diskuterats i dessa sammanhang.17  

Grundlagsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 
2008:125) att en tydligare markering av den kommunala självstyrelsen 
skulle införas i regeringsformen. I praktiken innebär det bl.a. att den 
s.k. proportionalitetsprincipen infördes i 14 kap. 3 § regeringsfor-
men den 1 januari 2011. Proportionalitetsprincipen innebär att en in-
skränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad 
som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett 
den. För att säkerställa att principen följs ska de kommunala själv-
styrelseintressena prövas under hela lagstiftningsprocessen.  

Statskontoret fick i samband med grundlagsändringen i uppdrag 
att ta fram ett underlag för vad som behöver tas hänsyn till vid en 
prövning av om ny lagstiftning kan komma att inskränka den kom-
munala självstyrelsen. Statskontoret framhöll i sin rapport att den 
grundläggande frågan för riksdag och regering handlar om vilka 
lokala variationer i både lösningar och resultat som är acceptabla inom 
olika verksamhetsområden.18 
  

 
16 SOU 2007:93 Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd, Expertgruppsrapport, Grund-
lagsutredningens rapport nr IX.  
17 Nergelius, J. (2007), ”Asymmetri mellan kommuner och regioner: måste alla följa samma 
regler?” i Karlsson, N. och Nergelius, J. (red.), Federalism på svenska, s. 39.  
18 Statskontoret (2011), Kommunalt självstyre och proportionalitet, 2011:17. 
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4.3 Kommunal revision 

Den kommunala revisionen är ett viktigt lokaldemokratiskt kon-
trollinstrument som granskar kommunernas verksamhet på uppdrag 
av kommunfullmäktige, och därmed indirekt på kommunmedbor-
garnas uppdrag. Revisorernas verksamhet regleras främst i kapitel 12 
kommunallagen. Deras uppdrag är att granska all den verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksam-
hetsområden. Revisorerna granskar dock som huvudregel inte myn-
dighetsutövning mot enskild. 

Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett sätt som är 
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. Den kommunala revisionen bidrar till 
en effektiv verksamhet och är i förlängningen en garant för med-
borgerlig insyn och rättssäkerhet. 

För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige välja minst fem 
revisorer. Revisorerna ska varje år lämna en revisionsberättelse till 
fullmäktige. Varje revisor fullföljer sitt uppdrag självständigt och 
kan därför anföra en egen mening i revisionsberättelsen eller avge en 
egen revisionsberättelse. I sin granskning ska revisorerna biträdas av 
sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som 
behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  

Kommunallagsutredningen konstaterade i sitt slutbetänkande 
(SOU 2015:24) att det finns stora variationer mellan olika kommu-
ner när det gäller hur stora belopp de avsätter för revision. Utred-
ningen menade att de belopp som framför allt vissa befolknings-
mässigt små kommuner avsätter för revision är alltför låga för att 
revision ska kunna genomföras av tillräcklig omfattning och kvalitet.  

Den kommunala revisionens oberoende och frågan om huruvida 
den bör professionaliseras har länge varit föremål för diskussion. 
Kommunallagsutredningen hade i uppdrag att föreslå åtgärder för 
att stärka revisionens oberoende och professionalitet ytterligare men 
däremot inte att föreslå ett nytt huvudmannaskap för den kom-
munala revisionen. I propositionen En ny kommunallag för framtiden19 
gjorde regeringen därför bedömningen att systemet med att de för-
troendevalda revisorerna har ansvar för både förvaltnings- och redo-
visningsrevision ska behållas. Regeringen ansåg att oberoendet och 

 
19 Prop. 2016/2017: 171 s. 241. 
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professionaliteten i stället skulle stärkas ytterligare inom ramen för 
nuvarande ordning. Argumentet för att behålla ordningen med för-
troendevalda revisorer är att den kommunala förvaltningsrevisionen 
är politisk till sin karaktär och att de som granskas till stor del är 
förtroendevalda.  

4.4  Statens ansvar för kommunernas förutsättningar 

Staten har ett övergripande ansvar för att samtliga kommuner har 
förutsättningar och kapacitet som står i proportion till det samlade 
uppdraget. Riksdagen och regeringen vidtar kontinuerligt åtgärder 
för att stärka kommunernas kapacitet. Det tydligaste exemplet är 
kommunsammanläggningarna som genomfördes 1952 respektive 
1971–1974. Reformerna syftade till att underlätta den kraftiga expan-
sionen och professionaliseringen av kommunernas verksamhet. Sta-
ten gav dessutom kommunerna mycket stor frihet att själva bestämma 
hur den interna nämndorganisationen skulle utformas genom 1991 års 
kommunallag. Staten har också underlättat möjligheterna till sam-
verkan mellan kommunerna, främst genom regleringen om kommu-
nalförbund, gemensamma nämnder och generell avtalssamverkan.  

Vid sidan av dessa strukturella och organisatoriska reformer har 
staten även förändrat det ekonomiska regelverket i syfte att ge kom-
munerna en ökad frihet. I stället för detaljerade regler i kommunal-
lagen och krav på underställning av vissa kommunala beslut infördes 
i 1991 års kommunallag vissa allmänna krav på god ekonomisk hus-
hållning. Genom ändringar i kommunallagen fr.o.m. år 2000 inför-
des ett krav på en budget i balans, vilket tydliggjorde kommunernas 
ekonomiska ansvar. 

4.4.1 Det kommunalekonomiska utjämningssystemet 

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet syftar till att ge alla 
kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att kunna tillhanda-
hålla sina invånare service oberoende av skattekraft och opåverkbara 
strukturella kostnader.20 Systemet utjämnar både skillnader i skatte-

 
20 SOU 2011:39 s. 11. 
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kraft och strukturellt betingade kostnadsskillnader. Det kommunala 
utjämningssystemet består av ett antal olika delar,21 varav inkomstut-
jämningen och kostnadsutjämningen har den största betydelsen för 
de flesta kommuner: 

 Inkomstutjämningen ska utjämna skillnader i kommunernas skatte-
underlag. Kommuner med en skattekraft under 115 procent av 
medelskattekraften får ett bidrag och kommuner med en skatte-
kraft med över 115 procent av medelskattekraften betalar en avgift. 
Staten finansierar 95 procent av inkomstutjämningen. Inkomst-
utjämningen är inte fullständig; de kommuner som är bidragsmot-
tagare kompenseras för 95 procent av skillnaden mellan skatteut-
jämningsunderlaget och den egna skattekraften. 

 Kostnadsutjämningen ska utjämna för skillnader som uppstår för 
att kommunerna har olika strukturella förutsättningar, t.ex. olika 
andel barn respektive äldre eller olika bebyggelsestruktur. Syste-
met ska däremot inte utjämna för kostnader som beror på skill-
nader i servicenivå, avgiftsnivå eller effektivitet. Det är framför allt 
kommunernas obligatoriska verksamhet som omfattas av kost-
nadsutjämningen, t.ex. förskola och grundskola, individ- och 
familjeomsorg, äldreomsorg samt räddningstjänst även om det 
också finns obligatorisk verksamhet som inte ingår. Däremot in-
går delar av kommunernas frivilliga verksamhet, t.ex. underhåll av 
gator och vägar, i kostnadsutjämningen. De kommuner som har 
en strukturkostnad per invånare som är högre än den genom-
snittliga strukturkostnaden per invånare i riket får ett kostnads-
utjämningsbidrag motsvarande mellanskillnaden. De som har en 
lägre strukturkostnad per invånare som är lägre än den genom-
snittliga strukturkostnaden per invånare i riket får betala en kost-
nadstutjämningsavgift. Kostnadsutjämningen är mellankommu-
nal och således helt finansierad av kommunerna. 

 Strukturbidraget innehåller stöd av regionalpolitisk karaktär. Struk-
turbidraget betalas ut dels till de kommuner som tidigare fick tillägg 
enligt några delmodeller som togs bort från kostnadsutjämningen, 

 
21 För en mer utförlig beskrivning av det kommunala utjämningssystemet se Statskontoret 
(2014), Det kommunala utjämningssystemet – en beskrivning av systemet från 2014, 2014:2. Se 
även Riksrevisionen (2019), Det kommunala utjämningssystemet – Behov av mer utjämning och 
bättre förvaltning, RIR 2019:29 och SOU 2018:74, Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjäm-
ningen för kommuner och landsting. 
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dels till de kommuner som fick stora intäktsminskningar när det 
nya utjämningssystemet infördes 2005. Strukturbidraget uppgick 
2018 till 1 miljard kronor för kommunerna.22 Strukturbidraget är 
ett permanent bidrag och beloppen har varit oförändrade sedan 
2014. 

 Införandebidraget avser att mildra de negativa effekterna vid större 
förändringar i utjämningssystemet genom en gradvis anpassning 
till nya bidrags- och avgiftsnivåer. 

 Regleringsposten används för att reglera summan av inkomstutjäm-
ningen, kostnadsutjämningen, strukturbidragen och införande-
bidragen så att den ska stämma överens med de medel som riks-
dagen anvisat. Om summan är större än anslaget ska kommunerna 
betala en regleringsavgift. Om summan är mindre än anslaget får 
kommunerna ett regleringsbidrag. 

Förändringar i det kommunala utjämningssystemet 

Anslaget till kommunalekonomisk utjämning uppgick 2019 till 
110 miljarder kronor.23 Cirka 70 procent av medlen går till kommu-
nerna och resterande går till regionerna. Kostnadsutjämningen finan-
sieras av kommuner och regioner själva genom avdrag och bidrag 
mellan kommuner och regioner. Däremot finansieras inkomstutjäm-
ningen i huvudsak av staten, vissa kommuner och regioner betalar 
dock avgifter till inkomstutjämningen.24  

En fråga som återkommande diskuteras, är hur befolkningsför-
ändringar påverkar kommunernas utfall i det kommunala utjämnings-
systemet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utredde detta 2014 
och menade att det inte är möjligt att säga att en befolkningsökning 
per automatik är lönsam, medan ett minskat antal invånare per defi-
nition leder till försämrad ekonomi för berörda kommuner.25 Enligt 
SKR är det i stället avgörande hur stora marginalkostnaderna är. Kost-
naderna för ytterligare en skolelev eller brukare i äldreomsorgen 

 
22 SCB:s statistikdatabas. Hämtat 2019-07-30. 
23 I utgiftsområde 25, Allmänna bidrag till kommunerna ingår också utjämningsbidrag för LSS-
kostnader, stöd med anledning av flyktingsituationen samt bidrag till kommunalekonomiska 
organisationer, prop. 2019/2020:1, utgiftsområde 25, s. 9. 
24 2018 betalade 13 kommuner och en region 8,5 miljarder kronor i avgift i inkomstutjämningen. 
25 SKL (2014), Marginalintäkter vid befolkningsförändringar (Anders Folkesson, Derk de Beer 
och Måns Norgren), PM 2014-04-17. 
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varierar dock kraftigt mellan kommunerna. Kostnadsskillnaderna 
beror på om de inflyttade eleverna eller äldre kan placeras i befintliga 
klasser respektive befintliga platser på särskilda boenden eller om 
kommunen behöver skapa nya klasser och platser eller t.o.m. bygga 
nya skolor eller äldreboenden för att möta behovet. För kommuner 
med långvarigt minskande befolkning finns sannolikt en outnyttjad 
kapacitet i verksamheterna, och därför är marginalkostnaderna för 
den senast inflyttade brukaren relativt låg.  

SKR lämnade en del kritiska synpunkter på hur utjämningssyste-
met påverkar små kommuner med minskande befolkning. Kritiken 
handlade bl.a. om att kompensationen för kraftiga befolkningsföränd-
ringar har varit oförändrad under lång tid och att landsbygdskompen-
sationen inte har räknats upp. SKR påpekade också att struktur-
bidraget till kommunerna fortfarande styrs av om de hade hög 
arbetslöshet mellan 1998 och 2002.26 

Riksdagen fattade i november 2019 beslut om ändringar av lagen 
(2004:73) om kommunalekonomisk utjämning. Beslutet baserades på 
Kostnadsutjämningsutredningens förslag (SOU 2018:74). Föränd-
ringarna av kostnadsutjämningen för kommunerna, vilka trädde 
i kraft den 1 januari 2020, innebär bl.a. att de socioekonomiska fak-
torerna och flyktingmottagandet ges en större betydelse i kostnads-
utjämningen mellan kommunerna. Vidare fördubblas merkostnads-
ersättningen för minskande befolkning i kommunerna och en ny 
ersättning för minskat antal barn 1–5 år i förskolan införs. Utjäm-
ningens omfattning ökar i och med förändringarna med cirka en 
miljard kronor.27 

4.4.2 Finansieringsprincipen 

Finansieringsprincipen är ingen lag men är godkänd av riksdagen och 
tillämpas sedan 1993.28 Finansieringsprincipen innebär att om upp-
gifter överförs från kommunerna till staten ska även de ekonomiska 
resurserna föras över med uppgifterna. Även det omvända gäller, dvs. 
om staten lägger nya uppgifter på kommunerna, ska de kompenseras 
ekonomiskt för detta. Principen blir även tillämplig när uppgifter 
som är frivilliga för kommunerna blir obligatoriska eller när staten 

 
26 Ibid. 
27 Prop. 2019/20:11, bet 2019/20:FiU18, rskr. 2019/20:41. 
28 Prop. 1991/92:150 del II, avsnitt 4.4.2, bet. 1991/92:FiU29, rskr. 1991/92:345. 
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ändrar ambitionsnivå för en befintlig verksamhet. Det finns dock 
undantag när principen inte ska tillämpas, t.ex. vid statliga beslut om 
åtgärder som inte direkt omfattar kommuners och regioners verk-
samhet men där besluten ändå får ekonomiska effekter för kommuner 
och regioner.  

Det har riktats kritik mot hur finansieringsprincipen har tilläm-
pats, bl.a. från SKR.29 Riksrevisionen har också kritiserat tillämp-
ningen av finansieringsprincipen vid tre reformer – högre krav och 
kvalitet i den nya gymnasieskolan, barnomsorgspeng och allmän för-
skola även för treåringar samt ökad undervisningstid i matematik i 
grundskolan. Riksrevisionens övergripande slutsats är att finansier-
ingsprincipen i flera delar inte har tillämpats som det var tänkt; i cen-
trala delar av beredningsprocessen följde inte Regeringskansliet rikt-
linjerna som tagits fram om hur finansieringsprincipen ska tillämpas. 
Sammantaget innebär bristerna i beredningen och redovisningen 
enligt Riksrevisionen att riksdagen i de granskade reformerna har 
fattat beslut om ekonomisk reglering på ett underlag som i flera delar 
är otydligt och otillräckligt.30 

4.5 Statens styrning av kommunerna  

Sverige har vid en internationell jämförelse en stark kommunal själv-
styrelse men den statliga styrningen av kommunerna är omfattande.  

Staten kan styra kommunerna genom reglering i lagar, förord-
ningar och myndighetsföreskrifter samt genom allmänna råd hur en 
författning ska tolkas. Staten kan styra kommunerna genom stats-
bidrag i syfte att påverka kommunernas verksamheter, t.ex. skola 
och äldreomsorg, så att de i högre utsträckning utformas enligt natio-
nella mål och riktlinjer. Staten kan dessutom styra genom informa-
tion och stödstrukturer som ska stimulera kommunerna i en viss 
riktning.  

1980-talet präglades av decentralisering och avreglering i syfte att 
skapa ett större lokalt handlingsutrymme. Staten styrde genom ram-
lagar och inrättade även frikommunförsök som syftade till att ge ett 
antal kommuner möjlighet att söka dispens från olika regelverk. Det 
kanske främsta exemplet på decentralisering var när kommunerna 

 
29 Se SKL (2019), Ekonomirapporten, maj 2019, s. 30. 
30 Riksrevisionen (2018), Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den ändamåls-
enligt? RiR 2018:8. 
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fick ta över hela arbetsgivaransvaret för lärarna 1991; tidigare hade 
arbetsgivaransvaret varit delat mellan stat och kommun. Men decen-
tralisering skedde även på andra områden, t.ex. miljötillsyn, fysisk 
planering, sjukvård för äldre samt omsorgsverksamhet. Under 1990-
talet infördes också en ny typ av avreglering i och med att staten 
betonade konkurrens och valfrihet samtidigt som nationell likvär-
dighet var viktigt.31 I och med EU-inträdet 1995 tillkom även styr-
ningen från EU som påverkar kommunernas verksamhet på olika om-
råden.  

4.5.1 Balansgång mellan självbestämmande och likvärdighet 

Statens styrning av kommunerna präglas av en balansgång mellan 
reglering för nationella mål om likvärdighet å ena sidan och själv-
bestämmande och möjlighet till utformning av lokala lösningar å 
andra sidan. Staten ökar sin styrning, vilket i många fall syftar till att 
förbättra likvärdigheten, men det innebär samtidigt inskränkningar 
i den kommunala självstyrelsen. Statsvetarna Erlingsson och Ödalen 
(2017) argumenterar för att den kommunala självstyrelsen i princip 
alltid har fått ge vika i balansgången mellan likvärdighet och själv-
bestämmande.32 Gunnar Wetterberg lyfter i sin skrift Den kommu-
nala självstyrelsen33 frågan om hur mycket den kommunala självsty-
relsen kan inskränkas innan det snarare blir fråga om kommunal 
självförvaltning.  

2014 års demokratiutredning pekade i sitt slutbetänkande 
(SOU 2016:5) på att decentraliseringstrenden har mattats av och att 
det finns tecken på att den kommunala självstyrelsen har begrän-
sats.34 EU-medlemskapet har också lett till att förutsättningarna för 
lokalt beslutsfattande har förändrats och kringskurits. 2014 års demo-
kratiutredning framhöll i sitt slutbetänkande att det är viktigt att lös-
ningar för att möta framtidens samhällsutmaningar inte innebär en 
försvagning av den lokala demokratin. Demokratiutredningen menade 

 
31 Statskontoret (2016), Statens styrning av kommunerna, 2016:24, bilaga 2.  
32 Erlingsson, G. och Ödalen J. (2017), ”Den kommunala självstyrelsen” i Syssner, J., Häggroth, 
S. och Ramberg U. (red.), Att äga framtiden.  
33 Wetterberg, G. (2004), Den kommunala självstyrelsen. 
34 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!  
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att det kan ge upphov till missnöje, protester och polarisering och att 
dessa reaktioner i sig kan vara en utmaning för samhället.35  

Statskontoret drar i sin rapport Statens styrning av kommunerna36 
slutsatsen att samtidigt som den statliga styrningen generellt sett har 
ökat finns det exempel på områden där den tvärtom har minskat. 
Inom räddningstjänstområdet har till exempel målstyrning ersatt 
regelstyrning. Ett annat exempel är kulturområdet där den så kallade 
kultursamverkansmodellen införts som ger regioner möjlighet att 
tillsammans med kommuner och kulturlivet besluta om hur det stat-
liga bidraget ska fördelas till regionens kulturinstitutioner.  

Statskontoret konstaterar att finns en motsägelsefull inställning 
till relationen mellan stat och kommun från statligt håll. Den statliga 
nivån lyfter fram den kommunala självstyrelsen som viktig men sam-
tidigt har kontrollen och styrningen av kommunernas verksamhet 
ökat. Allt fler aktörer, både privata och offentliga, är också invol-
verade i policyprocessen, och statens styrning utgör bara en del av 
den egentliga styrningen. I och med styrningen från EU blir därtill 
EU:s institutioner men även andra aktörer på EU-nivå viktiga i 
policyprocessen. På olika sektorsområden kan privata aktörer ha en 
särskilt tydlig roll. Ett konkret exempel är bostadsförsörjning där 
både stat, kommuner och byggbolag måste vara involverade och sam-
ordna sig för att bostadsbyggande ska bli verklighet.37  

4.5.2 Ökad styrning genom riktade statsbidrag 

Statsbidragen till kommunerna delas in i generella bidrag, riktade 
bidrag och kostnadsersättningar. De generella bidragen utgörs av det 
kommunala utjämningssystemet samt utjämning för kostnader enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Statskontoret gjorde 2016 bedömningen att statens styrning 
genom riktade statsbidrag hade ökat.38 Under 2018 tillkom ytter-
ligare cirka 30 riktade statsbidrag enligt den kartläggning som Stats-
kontorets gjorde 2019.39 Trenden mot allt fler riktade statsbidrag 
håller alltså i sig. Det viktigaste syftet med riktade statsbidrag är att 

 
35 Ibid., s. 115. 
36 Statskontoret (2016), Statens styrning av kommunerna, 2016:24 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Statskontoret (2019), Utveckling av statens styrning av kommuner och landsting – en analys, 
2019:02. 
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staten vill åstadkomma en tydligare styrning mot de nationella mål 
som satts upp för olika verksamheter. Riktade statsbidrag förekom-
mer främst inom kommunernas kärnverksamheter skola, vård och 
omsorg men även inom andra områden. När det gäller kostnads-
ersättningar så ska dessa ersätta specifika kostnader som kommuner 
och regioner har haft på grund av en statligt beslutad skyldighet. 

Framför allt SKR men även Riksrevisionen har riktat kritik mot 
de riktade statsbidragen. Kritiken handlar i stor utsträckning om att 
fler riktade statsbidrag innebär en ökad administrativ börda och att 
kommunerna dessutom får svårare att planera sin verksamhet lång-
siktigt. Små kommuner har i många fall inte heller möjlighet att söka 
bidragen och får därmed inte del av pengarna. Det kan också handla 
om att statsbidragen är utformade så att de betalas ut per invånare 
och därmed blir inte summorna tillräckligt stora för att det ska löna 
sig för små kommuner att söka bidragen. De riktade statsbidragen 
kan också bli kostnadsdrivande. Ett exempel är om bidrag lämnas för 
att nyanställa personer i en viss verksamhet, så finns det en risk att 
kommunerna står med ökade kostnader för löner och pension när 
statsbidraget upphör.40 

I sin granskning av riktade statsbidrag inom skolområdet föreslog 
Riksrevisionen att de riktade statsbidragen bör minskas och samman-
fogas till ett enda bidrag som varje huvudman kan använda utifrån 
lokala förutsättningar och behov.41 SKR betonar, bl.a. i sin eko-
nomirapport våren 201842, att den statliga styrningen behöver för-
ändras mot betydligt färre statsbidrag som är inriktade på utveckling 
och som uppmuntrar nya arbetssätt och större effektivitet. Riktade 
statsbidrag behandlas också mer utförligt i kapitel 7.  

Statskontoret har i sin analys av utvecklingen av statens styrning 
av kommuner och regioner genomfört intervjuer med kommunala 
och regionala företrädare som visar att det finns förståelse för att 
staten behöver styra med riktade statsbidrag. Intervjuerna visar också 
att kommunerna ser att bidragen är inriktade på sådana områden där 
kommunerna har stora utmaningar. Enligt intervjuerna är det i stället 

 
40 Statskontoret (2019), Utveckling av statens styrning av kommuner och landsting – en analys, 
2019:02. 
41 Riksrevisionen (2017), Riktade statsbidrag till skolan – nationella prioriteringar men lokala 
behov, RiR 2017:30. 
42 SKL (2018), Ekonomirapporten, maj 2018.  
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mängden statsbidrag och utformningen av dessa som ses som pro-
blematiskt.43 

4.5.3 Styrning baserad på tillit 

Statens styrning av kommuner och regioner har också varit föremål 
för den statliga Tillitsdelegationens arbete. Tillitsdelegationen hade 
regeringens uppdrag att se över dels den statliga styrningen av 
kommuner och regioner, dels den inre styrningen i kommuner och 
regioner. Tillitsdelegationen konstaterade i sitt huvudbetänkande 
(SOU 2018:47)44 att alltför stort fokus på formell styrning ofta inte 
ger önskat resultat. Kultur, värdegrund och ledarskap bör ges en mer 
framskjuten roll och ekonomistyrning och mål- och resultatstyrning 
bör samtidigt bli mindre detaljerade. Tillitsdelegationen föreslog att 
riktade statsbidrag ska användas endast i undantagsfall, eftersom 
generella statsbidrag medför effektivare användning av statliga medel.  

När det gäller statens tillsyn av kommunal verksamhet konstate-
rade Tillitsdelegationen att tillsyn och granskning behöver utformas 
med särskilt stor hänsyn till hur styrsignaler tas emot. Tillitsdelega-
tionen menade att tillsynen behöver hantera variationen hos de 
granskade bättre genom att bli mer anpassad till olika situationer och 
olika verksamheter. Tillitsdelegationen föreslog därför att regeringen 
i en skrivelse till riksdagen förtydligar tillsynens inriktning inom 
hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Vidare föreslog Tillitsdelega-
tionen att ett frikommunförsök i ett begränsat antal kommuner ska 
genomföras i syfte att identifiera vilka regelverk som kan vara hind-
rande för kommunerna i deras verksamhet.45 

4.6 Sammanfattande slutsatser 

Den kommunala självstyrelsen i Sverige är i jämförelse med de flesta 
andra europeiska länder mycket omfattande och svenska kommuner 
har ansvaret för en stor del av de offentliga uppgifterna. Kommu-
nerna har också en viktig roll som demokratisk arena samt som aktör 

 
43 Statskontoret (2019), Utveckling av statens styrning av kommuner och landsting – en analys, 
2019:2. 
44 SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av väl-
färdssektorn. 
45 Ibid. 
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i den lokala samhällsutvecklingen. Den kommunala självstyrelsen 
har historiska rötter och kommunerna utgör en central del i det demo-
kratiska systemet och i uppbyggnaden av den moderna välfärdsstaten. 
Balansgången mellan likvärdighet och självbestämmande präglar i stor 
utsträckning debatten om den kommunala självstyrelsens omfatt-
ning. En viktig princip som var vägledande när den kommunala själv-
styrelsen infördes i regeringsformen är att riksdagen genom stiftande 
av vanlig lag ska kunna anpassa den kommunala självstyrelsens om-
fattning till samhällsutvecklingen.  

Staten har ett grundläggande ansvar för att kommunerna har 
förutsättningar och kapacitet att sköta sitt uppdrag. Staten har också 
vidtagit en rad åtgärder för att stärka kommunernas kapacitet. Kom-
munsammanläggningarna i början av 1950-talet respektive i början 
av 1970-talet, införandet av det kommunalekonomiska utjämnings-
systemet, förändringar i det ekonomiska regelverket och underlättan-
det av kommunal samverkan, är åtgärder som staten har vidtagit. 
Finansieringsprincipen är också en viktig del i statens åtgärder för 
att skapa goda förutsättningar för kommunerna att hantera nya upp-
gifter och höjda ambitioner i befintlig verksamhet.  

Det finns mycket som pekar mot att den statliga styrningen av 
kommunerna har ökat under senare år. Frågan om att skapa likvär-
diga förutsättningar för medborgarna har i stor utsträckning varit i 
förgrunden. En viktig aspekt är också att det kommunala uppdraget 
har blivit mer omfattande och komplext jämfört med på 1970-talet 
då välfärdsstaten fortfarande var under expansion. Statens styrning 
genom riktade statsbidrag har också vuxit i omfattning under senare 
år. Framför allt SKR men även Riksrevisionen har riktat kritik mot 
den omfattande användningen av riktade statsbidrag, inte minst inom 
skolans område.  
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5 Kommunernas verksamhet 
och olika former för kommunal 
samverkan 

Följande kapitel innehåller en redogörelse för omfattning och kost-
nader för kommunernas olika verksamheter – både obligatoriska och 
frivilliga uppgifter. Kapitlet innehåller också en genomgång av olika 
former för kommunal samverkan.  

5.1 Kostnader för kommunernas verksamheter 

Kommunsektorns (regioners och kommuners) kostnader stod för 
knappt 25 procent som andel av bruttonationalprodukten (BNP) 2018, 
varav kommunernas andel stod för drygt 16 procent. Utvecklingen 
över tid visar att kommunsektorns kostnader som andel av BNP ökar 
medan statens kostnader minskar något. Ökningen av kommunsek-
torns kostnader hänger samman med ökade behov inom barn- och 
äldreomsorg samt utbildning, vilka i sin tur drivs på av demografiska 
förändringar. 

Enligt kommunernas räkenskapssammandrag (RS) för 2018 redo-
visar kommunerna följande kostnader för sina olika verksamheter i 
enlighet med tabell 5.1.  
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Tabell 5.1 Brutto- och nettokostnad, löpande priser efter 
verksamhetsområde 2018 

Tusental kronor samt andel 

 Bruttokostnad Nettokostnad Andel av 
nettokostnad (%) 

Politisk verksamhet 7 454 315 6 702 957 1,21 

Infrastruktur, skydd m.m. 55 164 841 33 803 244 6,09 

Kultur och fritid 34 590 606 27 037 784 4,87 

Pedagogisk verksamhet 336 866 528 257 482 765 46,37 

Vård och omsorg 276 892 804 223 052 020 40,17 

Särskilt riktade insatser 27 047 837 5 661 176 1,02 

Summa egentlig 
verksamhet 738 016 933 553 739 941 99,72 
Affärsverksamhet 28 546 540 1 565 821 0,28 

Summa driftsverksamhet 766 563 477 555 305 766 100 

Källa: Statistiska Centralbyråns (SCB:s) räkenskapssammandrag för kommuner 2018,  
SCB:s statistikdatabas.  

 
 
Som framgår av tabell 5.1 dominerar två verksamheter: pedagogisk 
verksamhet samt vård och omsorg. Dessa två verksamheter stod till-
sammans för drygt 86 procent av kommunernas nettokostnader 
år 2018. Det bör påpekas att kommunernas kostnader för vård och 
omsorg även omfattar relativt stora kostnader för hälso- och sjukvård, 
vilket kanske inte alltid är känt. År 2017 uppgick kommunernas ut-
gifter för hälso- och sjukvård till 128 miljarder kronor, vilket utgjorde 
25 procent av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna det året.1 

”Egentlig verksamhet” omfattar den verksamhet som huvudsak-
ligen finansieras genom skatteintäkter inklusive skatteutjämning och 
riktade statsbidrag. Den verksamhet som huvudsakligen finansieras 
genom avgifter återfinns under rubriken ”affärsverksamhet”. 

Vissa verksamheter är relativt stora mätt i bruttokostnader, ”sär-
skilt riktade insatser” och ”affärsverksamhet”. Det framgår också att 
båda dessa verksamheter är betydligt mindre mätt som nettokost-
nader beroende på att de även har stora intäkter. Detta märks inte 
minst för ”särskilt riktade insatser” som består av flyktingmottagande 
och arbetsmarknadsåtgärder där staten står för en stor del av ersätt-
ningen till kommunerna. I ”affärsverksamhet”, som innehåller vatten, 

 
1 SCB:s statistikdatabas. 
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avlopp, avfall, fjärrvärme m.m. Här tar kommunerna in avgifter som 
nästan helt täcker kostnaderna. 

Det finns vissa svårigheter att använda räkenskapssammandragen 
för att dela upp kommunernas verksamhetsområden i obligatorisk 
och frivillig verksamhet. I många av verksamhetsområdena ingår både 
obligatoriska och frivilliga verksamheter. I vissa fall är det möjligt att 
särskilja dessa, men det finns fall då enskilda kostnadsposter inom 
samma verksamhetsområde också innehåller både obligatorisk och 
frivillig verksamhet. Av de redovisade kostnaderna går det i dessa fall 
inte att skilja obligatorisk verksamhet från frivillig. 

Fördelen med räkenskapssammandragen är främst att det bygger 
på faktiskt redovisade kostnader för all verksamhet som kommunerna 
de facto bedriver och det är också möjligt att skapa tidsserier för att 
titta på förändringar av verksamheternas kostnader.  

5.1.1 Obligatorisk verksamhet 

Kommunernas obligatoriska uppgifter styrs av ett stort antal spe-
ciallagar. Den till synes enkla frågan om vilka uppgifter som är obli-
gatoriska för en kommun kan dock vara mer komplex än vad som 
kanske förväntas vid en första anblick. Enligt vad Kommunutred-
ningen kunnat se finns inte någon fullständig detaljerad förteckning 
över kommunernas alla skyldigheter enligt lag, dvs. obligatoriska upp-
gifter. En svårighet när det gäller att få en heltäckande bild är att 
lagstiftningen använder en mängd olika uttryck för att beskriva en 
kommuns skyldigheter. Det kan t.ex. handla om att kommunen är 
”huvudman” (skolan) eller att kommunen ska ”se till” (att det finns 
vatten och avlopp), eller att ”det ska finnas” (folkbibliotek) m.m.  

Ibland är lagstiftningen mer precis avseende kommunens skyldig-
heter och reglerar både verksamhetens innehåll och omfattning (t.ex. 
skollagen [2010:800]). Många gånger anger dock lagstiftningen bara 
att kommunen ska svara för viss verksamhet men kommunen får 
bestämma innehåll och omfattning (t.ex. folkbibliotek). Den s.k. 
rättighetslagstiftningen (t.ex. lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade [1993:387], LSS) innebär att riksdagen i lag anger 
nivån i verksamheten och att innebörden sedan får uttolkas av rätts-
praxis medan kommunen har det politiska, finansiella och rättsliga 
ansvaret för sin del av verksamheten. 
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Vad som är en obligatorisk uppgift är därför inte alltid så lätt att 
precisera. För vissa verksamheter finns ingen skyldighet i lagstift-
ningen men kommunen måste ändå rimligen ta på sig en viss uppgift 
om ingen annan gör detta, t.ex. byggande av vägar inom kommunen.  

I tabell 5.2 redovisas en översikt över kommunernas obligatoriska 
uppgifter samt redovisade kostnader för verksamheterna enligt räken-
skapssammandragen för 2018. Pedagogisk verksamhet är den enskilt 
största verksamheten följt av vård- och omsorg. 

Tabell 5.2 Kommunernas obligatoriska verksamhet och nettokostnader  
per verksamhet 2018 

Tusental kronor och andel 

Obligatorisk verksamhet Nettokostnader, 
tusental kronor 

Av obligatorisk 
verksamhet (%) 

Andel av totala 
nettokostnader (%) 

Politisk verksamhet 6 702 957 1,29 1,21 
Nämnd- och styrelseverksamhet 3 309 020   
Stöd till politiska partier 473 389   
Revision 415 816   
Övrig politisk verksamhet 2 504 741   
Infrastruktur och skydd 26 497 001 5,1 4,77 
Fysisk och teknisk planering, 
bostadsförbättring 4 675 590 

  

Väg- och järnvägsnät, parkering 11 627 755   
Miljö- och hälsoskydd 2 322 036   
Alkoholtillstånd 33 890   
Räddningstjänst 7 646 544   
Totalförsvar och samhällsskydd 191 186   
Kultur och fritid:  4 577 867 0,9 0,82 
Bibliotek 4 577 867   
Pedagogisk verksamhet 257 005 392 49,3 46,28 
Förskola 70 232 294   
Fritidshem 14 854 270   
Förskoleklass 6 892 922   
Grundskola 110 400 922   
Grund- och gymnasiesärskola 7 999 217   
Gymnasieskola 39 848 318   
Vuxenskola, grundskolenivå  
och gymnasial nivå 4 442 017 

  

SFI 2 335 432   
Vård och omsorg 223 052 028 42,8 40,17 
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Obligatorisk verksamhet Nettokostnader, 
tusental kronor 

Av obligatorisk 
verksamhet (%) 

Andel av totala 
nettokostnader (%) 

Primärvård och hälso- och 
sjukvård övr. exkl. hemsjukvård * 1 673 447 

  

Vård och omsorg om äldre 109 334 311   
Insatser till personer med 
funktionsnedsättning (exkl. 
LSS/SFB**) 13 186 177 

  

Insatser enligt LSS/SFB 52 279 075   
Färdtjänst/riksfärdtjänst 1 970 732   
Vård för vuxna med 
missbruksproblem 7 450 153 

  

Barn och ungdomsvård 20 263 061   
Övriga insatser till vuxna 2 582 561   
Ekonomiskt bistånd 13 413 314   
Familjerätt och 
familjerådgivning 899 197 

  

Särskilt riktade insatser 579 822 0,1 0,10 
Flyktingmottagande 579 822   
Affärsverksamhet 2 982 102 0,6 0,54 
Buss, bil och spårbundna 
persontransporter 2 812 368 

  

Vattenförsörjning och 
avloppshantering 57 272 

  

Avfallshantering 112 462   
Summa 521 397 169 100,00 93,89 

Källa: SCB, räkenskapssammandrag för kommuner 2018. Egen bearbetning. 
* Ansvar och nettokostnader för primärvård ligger i Sverige på regionerna.  
Dock utgör Gotlands kommun (region Gotland) ett undantag då den ansvarar för både kommunala  
och regionala uppgifter. Den 1 januari 2011 bytte Gotlands kommunnamn till Region Gotland. 
** Socialförsäkringsbalken (2010:110). 

5.1.2 Frivillig verksamhet 

Kommunernas får också åta sig frivilliga uppgifter med stöd av den 
allmänna befogenheten enligt kommunallagen (2017:725) och spe-
ciella befogenheter som tilldelats kommuner och regioner enligt andra 
lagar (särskilt lagen [2009:47] om vissa kommunala befogenheter – 
befogenhetslagen). De frivilliga uppgifterna är sådana som kommu-
nerna får, men inte har någon skyldighet, att driva. Men även om 
dessa uppgifter är frivilliga omfattas de av vissa regler och ramar. 
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En viktig restriktion är att kommuner och regioner enligt 1 kap. 
2 § kommunallagen inte får utföra uppgifter som ankommer på andra. 
Det gäller exempelvis statliga uppgifter som utrikespolitik, men det 
innebär även att en kommun inte får utföra sådana uppgifter som 
bara ankommer på regioner. Vidare gäller enligt 2 kap. 7 § samma lag 
att kommuner och regioner får driva allmännyttig näringsverksam-
het om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla all-
männyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. Däremot är 
det inte tillåtet att driva näringsverksamhet som inkräktar på det 
egentliga näringslivets område, dvs. bedriva spekulativ eller vinstsyf-
tande näringsverksamhet. Detta innebär att kommuner och regioner 
som utgångspunkt inte får ägna sig åt uppgifter som normalt ankom-
mer på det privata näringslivet men också att samhälleliga ingri-
panden i näringslivet i princip är en fråga för staten och inte för kom-
muner och regioner. Vidare är stöd till enskilda företag i princip 
förbjudet enligt 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen. 
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Tabell 5.3 Kommunernas frivilliga verksamhet och nettokostnader 2018 

Tusental kronor och andel 

Frivillig verksamhet Tusental kronor Andel av frivillig 
verksamhet (%) 

Andel av totala 
nettokostnader (%) 

Infrastruktur och skydd 7 306 233 21,55 1,32 
Näringslivsfrämjande åtgärder, 
konsument och energirådgivning, 
turistverksamhet 3 062 869 

  

Parker 4 243 364   
Kultur och fritid 22 459 904 66,24 4,04 
Stöd till studieorganisationer 500 528   
Allmän kulturverksamhet, övrigt 4 195 783   
Musikskola / kulturskola 2 656 764   
Allmän fritidsverksamhet 2 550 789   
Idrotts- och 
fritidsanläggningar 10 019 258 

  

Fritidsgårdar 2 536 782   
Pedagogisk verksamhet 477 354 1,41 0,09 
Högskoleutbildning, 
uppdragsutbildning mm 

477 354   

Särskilt riktade insatser 5 081 349 14,99 0,92 
Arbetsmarknadsåtgärder  5 081 349   
Affärsverksamhet -1 416 277 -4,18 -0,26 
Bostadsverksamhet 54 188   
Arbetsområden och lokaler -1 125 056   
Hamnverksamhet -23 172   
Kommersiell verksamhet -448 367   
Flygtrafik 347 756   
Sjötrafik 16 302   
Elförsörjning och 
gasförsörjning -234 121 

  

Fjärrvärmeförsörjning -3 807   
Summa 33 908 563 100,00 6,11 

Anm.: För de verksamheter som redovisar minussiffror är intäkterna större än kostnaderna vilket 
innebär att verksamheterna ger ekonomisk vinst. 
Källa: SCB, räkenskapssammandrag för kommuner 2018. Egen bearbetning. 
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5.1.3 Verksamhetens nettokostnader i olika 
kommunkategorier 

Beroende på olika demografisk sammansättning i de olika kommun-
kategorierna (se avsnitt 6.1.1 för en beskrivning av kommunkatego-
rierna) finns vissa skillnader i vilka verksamheter som har de högsta 
nettokostnaderna (tabell 5.4). Den pedagogiska verksamheten utgör 
51 procent av de totala nettokostnaderna (inklusive den frivilliga 
verksamheten) i storstadskommunerna. För landsbygdskommunerna 
utgör den pedagogiska verksamheten 38–45 procent av de totala netto-
kostnaderna.  

Tabell 5.4 Fördelning av kommunala nettokostnader  
per kommunkategori 2018 

Andel (%) 

 Stor 
stads-

kommuner 

Täta 
kommuner 

(NS) 

Täta 
kommuner 

(A) 

Lands 
bygds-

kommuner 
(NS) 

Lands 
bygds-

kommuner 
(A) 

Lands 
bygds-

kommuner 
(MA) 

Politisk verk- 
samhet 1,02 1,21 1,28 1,48 1,44 2,20 
Infra- 
struktur, 
skydd m.m. 4,16 4,92 5,38 5,24 5,07 5,72 
Kultur och 
fritid 0,81 0,82 0,73 0,92 0,85 0,92 
Pedagogisk 
verksamhet 50,90 45,16 41,88 45,41 39,51 37,84 
Vård och 
omsorg 37,76 40,15 43,08 41,03 46,40 44,47 
Särskilt 
riktade 
insatser 0,02 0,14 0,09 0,11 0,22 0,41 
Affärs-
verksamhet 0,23 0,65 1,17 0,33 0,69 1,49 
Summa 
obligatorisk 
verksamhet 94,91 93,06 93,60 94,51 94,19 93,06 
Summa 
Frivillig 
verksamhet 5,09 6,94 6,40 5,49 5,81 6,94 

Källa: SCB, räkenskapssammandrag för kommunerna 2018. Egen bearbetning. 
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Det finns också ett samband mellan nettokostnader och kommun-
kategori för vård- och omsorgsverksamheten. Mönstret synes vara 
att ju glesare och mer avlägsen landsbygdskommun, desto högre andel 
av nettokostnaderna som utgör vård- och omsorgsverksamheten. För 
avlägsna landsbygdskommuner utgjorde vård- och omsorgsverksam-
heten 46 procent av de totala nettokostnaderna medan de utgjorde 
38 procent för storstadskommuner. En viktig förklaring till dessa sam-
band ligger i demografiska faktorer, dvs. hur stor andel av respektive 
kommunkategoriers befolkning som utgörs av skolbarn respektive 
äldre. 

I övrigt är det relativt små skillnader mellan de olika kommun-
kategoriernas nettokostnader. Storstadskommunerna har dock en 
något lägre andel frivillig verksamhet (5 procent) än mycket avlägsna 
landsbygdskommuner (knappt 7 procent). Skillnaderna kan bero på 
olika politiska prioriteringar men även på de olika områdenas till-
gång till utbud som andra än kommunen tillhandahåller. 

5.2 Kommunernas organisation 

Kommunalrätten ger kommunerna stor frihet att själva välja hur de 
organiserar sin verksamhet och i vilken form den drivs. Det har inne-
burit att olika kommuner har valt olika sätt att organisera sin verk-
samhet. Det kan gälla vilka nämnder som finns i kommunen (för-
utom de fåtal nämnder som krävs enligt lag, t.ex. valnämnd). Det 
gäller också om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller före-
tagsform. Ytterligare en fråga är om, och i så fall hur stor, del av 
verksamheten som drivs i någon form av samverkan med en annan 
kommun eller en region. Följande avsnitt fokuserar på olika former 
för kommunal samverkan.  

5.2.1 Huvudmannaskap  

I lagstiftningen inom olika rättsområden används ofta begreppet 
huvudman som beteckning för den aktör som ansvarar för en viss 
uppgift. Exempelvis anges i 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) 
att kommunen som huvudregel är huvudman för allmänna platser. 
Det finns även vissa lagar där begreppet huvudman inte används men 
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där det av bestämmelserna ändå framgår att det föreligger ett huvud-
mannaskap för en aktör.  

I kommunallagen används inte begreppet huvudman utan när en 
nämnd får en uppgift av fullmäktige bygger kommunallagen på att 
nämnden har ett ansvar för uppgiften. Nämnderna ska enligt 6 kap. 
6 § kommunallagen var och en inom sitt område se till att verksam-
heten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrol-
len är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt. De kommunala revisorerna ska i enlighet med god 
revisionssed granska all verksamhet inom nämndernas verksamhets-
områden (12 kap. 1 § första stycket kommunallagen). 

5.2.2 Lagen om offentlig upphandling 

För en genomgång av regelverket om upphandling hänvisas till kapi-
tel 5 i utredningens delbetänkande En generell rätt till kommunal avtals-
samverkan (SOU 2017:77).  

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, gäller inte 
när den upphandlande myndighetens motpart är en juridisk person 
eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen, om upphandlingen 
är en intern upphandling.2 Av 3 kap. 12–16 §§ LOU framgår vad som 
krävs för att en upphandling ska anses vara intern. En av förutsätt-
ningarna är att den upphandlande myndigheten utövar kontroll över 
motparten motsvarande den kontroll som myndigheten utövar över 
sin egen förvaltning. 

En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll om den har 
ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga 
beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller 
gemensam nämnd enligt kommunallagen som själv kontrolleras på 
samma sätt av myndigheten.  

Regeringen bedömde i förarbetena till de nya bestämmelserna om 
generell avtalssamverkan att upphandlingsregelverket inte innebär 
något hinder mot att en generell möjlighet till avtalssamverkan införs 
men att det sätter gränser för möjligheterna till samverkan. Enligt 
regeringens bedömning var upphandlingsreglerna som utgångspunkt 

 
2 Se 3 kap. 11 § LOU. 
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inte tillämpliga när kommunal avtalssamverkan avser uppgifter som 
innefattar myndighetsutövning.3 

Det finns ett flertal undantag från upphandlingslagstiftningen som 
aktualiseras på de områden som kan förväntas bli aktuella för kom-
munal avtalssamverkan. Ett exempel är att tjänster som är förenade 
med utövandet av offentlig makt under vissa förutsättningar är helt 
undantagna EU-rätten. I regel omfattas inte heller tjänster av allmänt 
icke-ekonomiskt intresse av EU-rätten. 

5.2.3 Olika samverkansformer 

I 2 kap. 1 § kommunallagen anges att kommuner själva får ha hand 
om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kom-
munens område eller deras medlemmar. Denna bestämmelse inne-
håller således både den s.k. allmänna kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, dvs. att kommunens verksamhet ska ha anknyt-
ning till kommunens eget område eller deras medlemmar.  

Möjligheten för kommuner att samverka över kommungränsen 
begränsas av lokaliseringsprincipen. Lokaliseringsprincipen är dock 
inte absolut utan måste bedömas från fall till fall. Detta hänger samman 
med att faktorer som befolkningens rörlighet och ofullkomligheter 
i kommunindelningen innebär att en åtgärd kan ha anknytning till 
medlemmarna även om åtgärden som sådan inte sker i kommunen.4 

Det görs vidare undantag från lokaliseringsprincipen i speciallag-
stiftning, t.ex. i lagen om vissa kommunala befogenheter. Undan-
tagen har gjorts av olika skäl, t.ex. för att göra det möjligt för kom-
muner att samverka med varandra eller för att kommunerna ska 
kunna vara aktiva på en viss marknad.  

Det finns ett antal olika offentligrättsliga och privaträttsliga for-
mer för kommunal samverkan. De offentligrättsliga formerna är 
kommunalförbund och gemensam nämnd. Privaträttsliga former är 
avtalssamverkan, bolag, stiftelser samt ideella och ekonomiska före-
ningar. Lagenligheten och lagstödet för kommunal samverkan får, i 
fall då det saknas närmare lagreglering, bedömas med vad forskaren 
Joakim Nergelius beskriver som ett ”slags analog” tillämpning av 

 
3 Prop. 2017/18:151. 
4 Prop. 2016/17:171 s. 299 f. 
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kommunallagens bestämmelser om lokaliseringsprincipen utifrån 
vad som skulle ha gällt för de medverkande kommunerna om de hade 
valt att ensamma vidta en åtgärd.5 

Efter förändringarna av kommunallagen den 1 juli 2018, som byggde 
på Kommunutredningens delbetänkande En generell rätt till kommu-
nal avtalssamverkan (SOU 2107:77), får kommuner och regioner ingå 
avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av 
en annan kommun eller en annan region.6 

Kommunalförbund 

Enligt kommunallagen får kommuner bilda kommunalförbund och 
lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till sådana för-
bund.7 Ett kommunalförbund är en juridisk person av offentligrättslig 
natur. Efter att ett kommunalförbund har bildats blir det huvudman 
för frågor som medlemskommunerna överlämnat till kommunalför-
bundet. Dessa frågor kommer sedan att falla utanför de medverkandes 
kommunernas kompetens.8 De medverkande kommunerna har dock 
fortfarande kvar det yttersta politiska och finansiella ansvaret för 
verksamheten.9  

De allra flesta kommunala angelägenheter får överlämnas till ett 
kommunalförbund. Ett undantag är dock beredskapsorganisationen. 
Normgivning, t.ex. fastställandet av avgiftstaxor, får inte heller över-
lämnas till kommunalförbund.10 Det finns inget krav på att en upp-
gift måste vara gemensam för medlemskommunerna för att den ska 
kunna lämnas till ett kommunalförbund som de har bildat. Att bara 
en medlemskommun driver en verksamhet innebär alltså inte ett 
hinder för att överlämna en uppgift till ett kommunalförbund. Det 
förutsätter dock att övriga medlemmar går med på att kommunal-
förbundet tar över uppgiften. Även verksamheter som är avgränsade, 

 
5 Nergelius, J. (2013), Samarbete vs. storkommuner: vad kan småkommuner vinna på vidgat 
samarbete?, s. 25. 
6 Se 9 kap. 37 § kommunallagen. 
7 Se 3 kap. 8 § kommunallagen. 
8 Ibid., s. 27. 
9 Statskontoret (2005), Asymmetrisk uppgiftsfördelning – en principiell studie av möjligheter och 
hinder att fördela uppgifter till kommuner och landsting med hänsyn till lokala förhållanden, 
2005:24, s. 37. 
10 Se HFD 2013 ref. 80. 
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t.ex. geografiskt eller funktionellt, kan överlämnas till ett kommunal-
förbund.11 

Ett kommunalförbund har till skillnad från en kommun inte 
någon beskattningsrätt: verksamheten i förbundet finansieras av med-
lemskommunerna till den del som den inte är självfinansierad. Om 
ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld är 
medlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem ska skjuta till 
så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden 
utifrån de grunder som anges i förbundsordningen.12 Det finns alltså 
inget solidariskt ansvar för kommunalförbundets skulder. Ansvaret 
för skulder är ett exempel på en skillnad jämfört med om ett aktie-
bolag skapas för ett interkommunalt samarbete, då ägarna till aktie-
bolaget (dvs. kommunerna) inte har något personligt betalningsansvar 
för bolagets förpliktelser. 

Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommu-
ner i kommunallagen ska dessa bestämmelser även tillämpas för kom-
munalförbund.13 

Organisation  

Som beslutande församling i ett kommunalförbund ska det finnas ett 
förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion. Det måste vidare 
finnas en styrelse, men i ett förbund med direktion är direktionen 
också styrelse.14 Förbundsdirektion innebär alltså till skillnad mot 
förbundsfullmäktige, att beslut och verkställighet ligger i ett och 
samma organ. En annan skillnad är att direktionens sammanträden i 
regel inte måste vara offentliga, till skillnad från i kommunalförbund 
med fullmäktige, med undantag för sammanträdet vid vilket budge-
ten fastställes. Kommunallagen ger i övrigt förbundsmedlemmarna i 
stor utsträckning möjlighet att själva bestämma hur förbundet ska 
organiseras.  

Möjligheten att ha en förbundsdirektion infördes i mitten av 
1980-talet, i syfte att dels underlätta interkommunala samarbeten, 
dels motverka trenden att bilda bolag vid samarbeten. Direktions-

 
11 Lundin, O. och Madell, T. Kommunallagen (Zeteo, kommentar under 3 kap. 8 § kommunal-
lagen). 
12 Se 9 kap. 11 § kommunallagen.  
13 Se 9 kap. 2 § första stycket kommunallagen. 
14 Se 9 kp. 3 § första stycket och 5 § kommunallagen. 
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modellen var främst avsedd för samarbeten som inte var av större 
omfattning, men den har allt mer kommit att användas även för kom-
munalförbund med större uppgifter och kommunalförbund som har 
många medlemmar. De flesta kommunalförbund har i dag en för-
bundsdirektion. Några juridiska hinder för denna utveckling har inte 
ansetts finnas.15 I förarbetena anförde föredragande statsråd att det 
är en lämplighetsfråga när kommunalförbund med fullmäktige eller 
med förbundsdirektion bör komma till användning samt att valet av 
organisationsform bör göras av kommunerna själva utan någon sär-
skild reglering i ämnet.16 

Förbundsordning  

Förbundsordningen är, vid sidan av bestämmelserna i kommunal-
lagen, det dokument som reglerar förhållandena i ett kommunalför-
bund. Om den huvudregel som framgår av kommunallagen inte ska 
tillämpas måste detta regleras i förbundsordningen.17  

Vissa krav på förbundsordningens innehåll finns i kommunal-
lagen, bl.a.  

 kommunalförbundets namn och den ort där förbundet ska ha sitt 
säte samt förbundets medlemmar och ändamål 

 förbundets organisation, organens uppgifter och inbördes för-
hållanden samt om interimsorgan får inrättas och om förbunds-
styrelsen ska få vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige  

 om en förbundsmedlem ska ha rätt att väcka ärenden i den beslu-
tande församlingen  

 förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder 
samt fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna  

 förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets eko-
nomi och verksamhet   

 
15 SKL (2009), Kommunala samverkansformer – avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd, 
kommunalförbund, s. 89. 
16 Prop. 1984/85: 216 s. 19. 
17 Prop. 2016/17:171 s. 402. 
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 om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen 
vid ett sammanträde och i så fall förutsättningarna för detta.  

 ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar. 

Uppräkningen i paragrafen är inte uttömmande, utan här anges bara 
de frågor som måste regleras i förbundsordningen. Det står med-
lemmarna fritt att även ta in andra frågor.18 

Medlemmarnas insyn och styrning  

Förbundsordningen är central för tillförsäkrandet av medlemmarnas 
styrning och insyn i förbundet. Inom lagens gränser kan medlem-
marna där välja styrmedel och styrsystem för kommunalförbundet. 
Det finns därigenom möjlighet att anpassa styrningen av kommunal-
förbundet efter rådande förutsättningar och de önskemål som med-
lemmarna har.19 I förarbeten till kommunallagens bestämmelser om 
kommunalförbund anges bl.a. att ett kommunalförbunds självstän-
dighet och möjlighet att agera kan inskränkas kraftigt om medlem-
marna önskar det. Å andra sidan kan medlemmarna ge ett kommu-
nalförbund stor frihet att agera inom vissa ramar. Det finns dock 
sannolikt en gräns för hur långt styrningen av ett kommunalförbund 
kan drivas, eftersom förbundet utgör en självständig juridisk person 
med ansvar för sin verksamhet. Om handlingsutrymmet beskärs allt 
för mycket hotas förbundets självständighet och det blir svårare att 
utkräva ansvar av de förtroendevalda.20  

Det finns flera olika sätt för medlemmarna att genom förbunds-
ordningen tillförsäkra sig större inflytande över förbundets verk-
samhet. Mål och riktlinjer för verksamheten kan t.ex. anges i förbunds-
ordningen. Medlemmarna kan också välja att begränsa förbundets 
möjligheter att ta upp lån, ställa ut borgen och köpa fastigheter. Ett 
annat exempel är att förbundsordningen kan ställa krav på att beslut 
ska tas med kvalificerad majoritet. Enligt huvudregeln ska beslut tas 
med enkel majoritet,21 men det ska i förbundsordningen anges om 
det ska krävas kvalificerad majoritet i den beslutade församlingen 

 
18 Prop. 2016/17:171 s. 402. 
19 SKL (2009), Kommunala samverkansformer – avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd, 
kommunalförbund, s. 95. 
20 Prop. 1996/97:105 s. 81. 
21 Se 5 kap. 55 § kommunallagen.  
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och vilka ärenden detta ska gälla. En annan möjlighet för medlem-
marna att tillförsäkra sig inflytande kan vara att i förbundsordningen 
ställa krav på att förbundet måste underställa medlemmarnas full-
mäktige vissa beslut. En sådan regel kan dock vålla vissa problem i 
praktiken i ett kommunalförbund med många medlemmar.22 Det kan 
också göra beslutsprocesser långdragna.  

För att ge kommuner och partier som har en svag representation 
möjlighet till insyn och att kunna påverka förbundet kan medlem-
marna enas om att ge sina förtroendevalda utanför förbundet ytt-
randerätt i förbundets beslutande församling.23 Det ska i så fall enligt 
kommunallagen framgå av förbundsordningen.24 Den beslutande för-
samlingen i ett förbund kan enligt kommunallagen också besluta att 
andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggningar.25 

Det ska också enligt förbundsordningen framgå om medlem-
marna har bestämt att en förtroendevald hos en förbundsmedlem 
som inte sitter i förbundsstyrelsen eller i en förbundsnämnd ska ha 
närvarorätt vid styrelsens eller nämndens sammanträden. Den beslu-
tande församlingen kan även ta initiativ till en sådan närvarorätt.26 

Val av ledamöter 

Fördelningen av platser i fullmäktigeförsamlingen eller direktionen 
ska bestämmas i förbundsordningen. Varje medlem ska vara repre-
senterad med minst en ledamot och en ersättare.27 Lagen ger alltså de 
samverkande kommunerna ett relativt stort utrymme att själva i 
förbundsordningen reglera fördelning av platser och hur stor den 
beslutande församlingen ska vara. En kommun kan dock inte välja 
att helt avstå plats i den beslutande församlingen i ett kommunal-
förbund.  

Valbar till kommunalförbunds beslutande församling är bara den 
som är ledamot eller ersättare i en förbundsmedlems fullmäktige.28 
Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen och andra nämnder 

 
22 SKL (2009), Kommunala samverkansformer – avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd, 
kommunalförbund, s. 95. 
23 Prop. 2016/17:171, s. 404. 
24 Se 9 kap. 6 § 8 kommunallagen. 
25 Se 5 kap. 40 § kommunallagen. 
26 Se 9 kap. 6 § 9 och 4 kap. 28 § kommunallagen. 
27 Se 9 kap. 3 och 6 §§ kommunallagen. 
28 Se 9 kap. 7 § första stycket kommunallagen.  
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samt revisorer väljs bland dem som har rösträtt vid val till någon av 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige29 Det innebär att en förbunds-
medlem i denna del kan välja en förtroendevald som inte är folk-
bokförd i den egna kommunen. Om det begärs av minst ett visst 
antal väljande ska val av ledamöter och ersättare i den beslutande för-
samlingen samt revisorer vara proportionella.30 

Ansvarsutkrävande 

Bestämmelserna i kommunallagens 12:e kapitel om revision gäller 
till stora delar också för kommunalförbund. Det finns dock vissa 
skillnader och särregleringar för kommunalförbund.  

I kommunalförbund med förbundsfullmäktige väljs revisorer av 
förbundsfullmäktige. I kommunalförbund med förbundsdirektion 
väljs revisorer enligt vad som anges i förbundsordningen.31 I kom-
munalförbund med förbundsdirektion ska revisorerna lämna en revi-
sionsberättelse till vart och ett av förbundsmedlemmarnas kommun-
fullmäktige.32 Det är medlemmarnas fullmäktige som var för sig ska 
pröva ansvarsfrågan. Sedan ska medlemmarnas fullmäktige inhämta 
förklaringar över de eventuella anmärkningar som har framställts i 
revisionsberättelsen och besluta om huruvida ansvarsfrihet ska beviljas.  

Även om det är medlemmarnas fullmäktige som ska besluta om 
ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet är det bara den förbunds-
medlem som utsett en ledamot som kan entlediga denna efter nekad 
ansvarsfrihet. I det fall fullmäktigeförsamlingarna har fattat olika 
beslut om ansvarsfrihet ska sådan inte beviljats. Vilka konsekvenser 
det blir för ledamöterna bestämmer det fullmäktige som utsett dem. 

Revisorer i ett kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna 
upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller 
region som är medlem i kommunalförbundet.33 
  

 
29 Se 9 kap. 7 § andra stycket kommunallagen. 
30 Se 9 kap. 8 § kommunallagen och 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 
31 Se 12 kap. 12 § kommunallagen. 
32 Se 12 kap. 13 § kommunallagen.  
33 Se 12 kap. 13 § kommunallagen. 
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Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning regleras i 13 kap. kommunallagen. Varje medlem 
av en kommun eller en region har rätt att få lagligheten av kommu-
nens eller regionens beslut prövad genom att överklaga beslutet till 
förvaltningsrätten. Lagligheten i ett kommunalförbunds beslut får 
överklagas på samma sätt av varje medlem av de kommuner eller den 
region som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlem-
marna.34 Det är alltså en ganska stor krets av taleberättigade vid beslut 
av kommunalförbund. De samverkande kommunerna i ett kommunal-
förbund har därtill självständig talerätt till skillnad mot medlems-
kommunerna i en gemensam nämnd.  

Gemensam nämnd 

Enligt kommunallagen får kommuner och regioner besluta att en 
nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller en annan 
region.35 I bestämmelserna i 9 kap. 19–36 §§ kommunallagen finns 
bestämmelser om gemensam nämnd.  

Den gemensamma nämnden är inte en egen juridisk person, vilket 
är en grundläggande skillnad jämfört med kommunalförbund. Där-
emot är den en egen myndighet, precis som övriga kommunala nämn-
der. Den gemensamma nämnden ska ses som en företrädare för alla 
de samverkande huvudmännen och kan ingå avtal för deras räkning. 
Mot externa avtalsparter är de samverkande kommunerna och regio-
nerna ansvariga för att avtal följs.  

En gemensam nämnd ska i princip kunna tilldelas uppgifter i 
samma omfattning som andra kommunala nämnder.36 Det innebär 
bl.a. att en gemensam nämnd inte kan ges uppgifter som faller inom 
ramen för fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt kommunal-
lagen.37 Den gemensamma nämndens uppgifter måste dock vara en 
kommunal angelägenhet för var och en av de samverkande parterna. 

 
34 Se 13 kap. 1 § kommunallagen. 
35 Se 3 kap. 9 § kommunallagen. 
36 Enligt 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommuner och regioner finnas 
en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krislednings-
nämnd). Uppgifter som kommunstyrelsen har vid höjd beredskap enligt denna lag får enligt 
9 kap. 21 § andra stycket kommunallagen inte fullgöras av en gemensam nämnd.  
37 Se 5 kap. 1 § kommunallagen. 
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Varje kommun eller region behåller sitt huvudmannaskap för de frå-
gor man överlämnar till den gemensamma nämnden. 

Frågan är om varje ingående kommun eller region måste skjuta 
till samma ”mängd” uppgifter eller om mängden tillskjutna uppgif-
terna kan tänkas variera mellan parterna. Frågan berördes av Kom-
munala kompetensutredningen som utifrån bl.a. de övergripande 
principerna om en fri nämndorganisation menade att det kan tänkas 
att fler uppgifter överförs till från en kommun än från övriga kom-
muner. Kommunala kompetensutredningen menade dock att det 
inte bör vara möjligt att skapa en gemensam nämnd enbart för att 
göra det möjligt för en kommun eller en region att sköta arbetsupp-
gifter åt andra kommuner eller regioner, eftersom det vid ett sådant 
tillvägagångsätt saknas inslag av gemensam uppgift.38  

Att uppgiften ska vara en kommunal angelägenhet för var och en 
av de samverkande kommunerna och regionerna utgjorde tidigare 
ett hinder för samverkan mellan kommuner och regioner inom vård- 
och omsorgsområdet. Genom lagen (2003:192) om gemensamma 
nämnder på vård- och omsorgsområdet möjliggjordes dock för regio-
ner och en eller flera kommuner som ingår i den aktuella regionen 
att i en särskild form av gemensam nämnd samverka kring både kom-
munens och regionens uppgifter på detta område.  

För viss specialreglerad verksamhet finns uttryckliga krav i lag 
om att det för verksamheten ska finnas en eller flera nämnder i varje 
kommun. Ett exempel är att fullmäktige enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) ska bestämma vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra 
uppgifter enligt lagen. Detta är dock inget hinder mot att uppgifter 
överlåts till en gemensam nämnd. Kommuner kan vidare besluta att 
de ska ha en gemensam överförmyndarnämnd;39 bestämmelserna om 
gemensam nämnd i kommunallagen gäller därmed också en gemen-
sam överförmyndarnämnd.40  

 
38 SOU 2007:72 
39 Se 19 kap. 16 § föräldrabalken, FB. 
40 Det finns dock avvikande regler om överklagande av beslut hos överförmyndare i 20 kap. 
6 § FB. 
 



Kommunernas verksamhet och olika former för kommunal samverkan SOU 2020:8 

136 

Organisation 

En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommu-
nerna eller regionerna (den s.k. värdkommunen) och ingår i denna 
kommuns eller regions organisation.41 En gemensam nämnd kan inte 
fatta beslut, ingå avtal eller anställa personal i eget namn eftersom 
den inte är egen juridisk person. Beslut fattas i stället formellt av den 
kommun eller den region som tillsatt nämnden. 

En gemensam nämnd får uppdra åt en anställd i någon av de sam-
verkande kommunerna att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en grupp av ärenden.42 Liksom för övriga kommunala 
nämnder finns dock vissa begränsningar för delegeringen, t.ex. när 
det gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller 
om ärendena är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.43  

Den kommun eller region som tillsätter nämnden bör i första 
hand komma i fråga som arbetsgivare. En annan möjlighet är att i 
överenskommelsen om samverkan lösa frågor om villkor för anställda 
och hur de organisatoriskt ska samarbeta trots att de har olika arbets-
givare. Kommunerna måste i sådana fall även lösa frågor om vem som 
ska svara för pensioner m.m. 

Samverkansavtal och reglemente 

En gemensam nämnds uppgifter ska närmare preciseras i en överens-
kommelse mellan de berörda kommunerna och regionerna.44 Denna 
överenskommelse kallas ibland samverkansavtal. 

Liksom andra kommunala nämnder ska den gemensamma nämn-
den ha ett reglemente där det framgår vilka uppgifter som överlåts 
till nämnden ska framgå av reglementet. Reglementet ska antas av 
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller regio-
nerna.45  

 
41 Se 9 kap. 20 § kommunallagen. 
42 Se 7 kap. 5 § kommunallagen. 
43 Se 6 kap. 38 § kommunallagen.  
44 Se 9 kap. 22 § kommunallagen. 
45 Se 9 kap. 33 § kommunallagen. 
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Medlemmarnas styrning och insyn 

Fullmäktige i en kommun som har bildat en gemensam nämnd till-
sammans med andra kommuner har rätt att begära upplysningar från 
nämnden. Vidare finns en skyldighet för ordföranden, vice ordföran-
den och anställda i de samverkande kommunerna att lämna upplys-
ningar vid fullmäktiges sammanträden, om det inte finns något hin-
der på grund av sekretess.46 Ledamöterna i fullmäktige i medlems-
kommunerna har också rätt att ställa interpellationer och frågor till 
den gemensamma nämndens ordförande om nämndens handläggning.47  

I reglemente och samverkansavtalet kan det införas föreskrifter 
som gäller styrning och insyn. I reglementet finns t.ex. möjlighet att 
föreskriva att de samverkande kommunernas kommunstyrelse ska 
höras före vissa viktigare beslut.48 I avtalet kan t.ex. anges att med-
lemskommunerna ska ha löpande insyn i medelsförvaltningen. 

Värdkommunen ska upprätta den gemensamma nämndens budget 
efter samråd med övriga samverkande kommuner.49  

Val av ledamöter  

Ledamöterna och ersättarna i den gemensamma nämnden väljs av de 
samverkande kommunernas eller regionernas fullmäktige. Var och 
en av de samverkande parterna ska välja minst en ledamot och en 
ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet leda-
möter.50 Det är inte möjligt för en fullmäktigeförsamling att lämna 
över uppgifter till en gemensam nämnd utan att den har utsett leda-
möter och ersättare i nämnden.51 Kommunfullmäktige måste därtill 
välja någon som är valbar i den egna kommunen. Utöver kravet på en 
minimirepresentation från de samverkande kommunerna reglerar 
inte lagen storleken på den gemensamma nämnden.  

Det som gäller för en nämnd enligt kommunallagen ska, om inget 
annat sägs, även tillämpas för en gemensam nämnd.52 Valet i en sam-

 
46 Se 9 kap. 27 § kommunallagen.  
47 Se 9 kap. 29 § kommunallagen.  
48 SKL (2009), Kommunala samverkansformer – avtal, interkommunala företag, gemensam 
nämnd, kommunalförbund, s. 73. 
49 Se 9 kap. 26 § kommunallagen. 
50 Se 9 kap. 24 § kommunallagen. 
51 Jämför prop. 2016/17:171 s. 412. 
52 Se 9 kap. 23 § kommunallagen. 
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verkande kommuns fullmäktige sker på samma sätt som val till annan 
nämnd, eftersom särreglering saknas. Under vissa förutsättningar 
ska valet ske proportionellt.53  

Ordförande och vice ordförande i en gemensam nämnd utses av 
fullmäktige i den kommun eller den region som inrättat nämnden. 
Fullmäktige kan till ordförande eller vice ordförande i en gemensam 
nämnd välja en ledamot som utsetts av de samverkande kommu-
nerna eller regionerna.54 

Ansvarsutkrävande  

Den gemensamma nämnden är ansvarig gentemot de olika huvud-
männen för skötseln av de uppgifter som den fått. En gemensam 
nämnd ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna eller regionerna. Fråga om ansvarsfrihet och om anmärk-
ning för en gemensam nämnd ska prövas av fullmäktige i var och en 
av de samverkande kommunerna eller regionerna.55 En effekt av hur 
bestämmelserna är utformade är att de samverkande kommunernas 
respektive fullmäktige kan bedöma frågan om ansvarsfrihet för en 
viss person olika.  

Revision av en kommuns verksamhet kan vara samlad och avse 
alla nämnders verksamhet eller delad och enbart avse en viss nämnds 
eller vissa nämnders verksamhet. Hur de samverkande kommunerna 
eller regionerna väljer att organisera sin revision av den gemensamma 
nämnden är en fråga för den enskilda kommunen eller regionen. I en 
skrift om kommunala samverkansformer som Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) har publicerat uttrycks uppfattningen att det är 
naturligt att varje samverkande kommuns revisorer i första hand 
inriktar sig på bedömningen av hur den egna kommunens företrä-
dare har skött sitt uppdrag.56  

När det gäller återkallelse av uppdrag som förtroendevald kan den 
frågan endast prövas av det fullmäktige som valt personen i fråga.  

 
53 Se 6 kap. och 5 kap. 58 § kommunallagen. 
54 Se prop. 2016/17:171 s. 369. 
55 Se 9 kap. 34 och 35 §§ kommunallagen. 
56 SKL (2009), Kommunala samverkansformer – avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd, 
kommunalförbund, s. 74 f. 
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Laglighetsprövning 

I likhet med som gäller för kommunalförbund får lagligheten av en 
gemensam nämnds beslut överklagas på samma sätt av varje medlem 
i de samverkande kommunerna eller regionen.57 De samverkande 
kommunerna i en gemensam nämnd har däremot ingen självständig 
talerätt, till skillnad mot för förbundsmedlemmarna i kommunal-
förbund.  

Generell kommunal avtalssamverkan 

Det fanns länge inte några särskilda bestämmelser i kommunallagen 
om generell kommunal avtalssamverkan. Frågan har dock debatte-
rats och varit föremål för ett antal statliga utredningar58 och det har 
lett till speciallagstiftning om samverkan i avtalsform på olika områ-
den, t.ex. i socialtjänstlagen.59 

Kommunutredningen gavs av regeringen i uppdrag att utreda för-
utsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtals-
samverkan. Utredningen överlämnade i oktober 2017 delbetänkandet 
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) till 
regeringen. I den efterföljande propositionen (prop. 2017/18:151) med 
likalydande namn som delbetänkandet, lämnade regeringen sedan för-
slag om en ny lagstiftning om generell kommunal avtalssamverkan. 
Riksdagen antog förslaget och de nya bestämmelserna trädde i kraft 
den 1 juni 2018. 

Enligt de nya bestämmelserna i kommunallagen får en kommun 
eller en region ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller 
delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (avtals-
samverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av lokaliserings-
principen.60 

Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan 
komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen 
eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller regionens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Vid extern 
delegering av ärenden gäller dock bestämmelserna i kommunallagen 

 
57 Se 13 kap. 1 § kommunallagen. 
58 SOU 2017:77 s. 49 ff. 
59 För en genomgång av speciallagstiftningen inom detta område se prop. 2017/18:151 s. 43 ff. 
60 Se 9 kap. 37 § kommunallagen. 
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om delegering, jäv, begränsningar av möjligheten till delegering, 
vidaredelegering, brukarmedverkan och anmälan av beslut.61  

Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som av-
viker från kommunallagens bestämmelser om förutsättningar för 
kommunal avtalssamverkan och extern delegering vid avtalssamver-
kan, tillämpas de bestämmelserna. 

Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 
eller regionens avtalssamverkan enligt kommunallagen eller enligt 
annan lag eller författning.62 

Vid avtalssamverkan enligt kommunallagen är det endast utföran-
det av en uppgift, inte ansvaret för uppgiften, som överlåts till en annan 
kommun eller en annan region.63 Huvudmannaskapet för uppgiften 
är alltså oförändrat. Enligt viss lagstiftning kan kommuner och regio-
ner dock komma överens om att överlämna ansvaret för en uppgift. 
Det innebär att huvudmannaskapet flyttas över till den andre parten.  

I förarbetena anförde regeringen bl.a. att sådan samverkan kan 
användas för att tillgodose en kommuns eller en regions behov av att 
anlita en annan kommun eller en annan region för att utföra dess 
uppgifter på något specifikt område. Avtalssamverkan kan exempel-
vis avse utredning och beslutsfattande i olika ärenden som innefattar 
myndighetsutövning och som annars typiskt sett är delegerade till 
tjänstepersoner i den egna kommunen. Avtalssamverkan kan vidare 
tänkas användas som en samverkansform under en prövotid, för att 
undersöka om förutsättningarna finns för att institutionalisera sam-
arbetet i t.ex. ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd. Sam-
verkan kan även användas för att hantera kortsiktiga behov.64 

Kommunalt aktiebolag 

Det är inte ovanligt att kommunal samverkan sker i ett privaträttsligt 
objekt, t.ex. aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse. 
Följande text fokuserar på samverkan genom aktiebolag. Stiftelser, 
ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag samt ideella 

 
61 Se 9 kap. 37 § kommunallagen.  
62 Se 9 kap. 38 § kommunallagen.  
63 Prop. 2017/18:151, s. 58. 
64 Prop. 2017/18:151. 
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föreningar är inte lika vanliga som aktiebolag inom den kommunala 
sektorn och behandlas därför inte här.65 

Fullmäktige i kommuner eller regioner får besluta att lämna över 
skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller 
en enskild individ.66 Med juridisk person avses t.ex. stiftelser, aktie-
bolag och handelsbolag. Den ansvariga nämnden behåller dock det 
övergripande ansvaret för verksamhet som har överlämnats till 
någon annan.67 Samma kommunalrättsliga principer som styr den 
kommunala verksamheten ska styra kommunernas och regionernas 
verksamhet genom privaträttsliga subjekt. Dessa subjekt får därför 
exempelvis inte anlita ett bolag för åtgärder som de inte själva får 
vidta.68  

Det finns dock exempel på undantag i lag från lokaliseringsprinci-
pen under förutsättning att verksamheten bedrivs i ett kommunalt 
företag. Ett kommunalt företag får, trots lokaliseringsprincip, bedriva 
produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verk-
samhet utanför kommunens område. En förutsättning för att undan-
tag från lokaliseringsprincipen ska vara tillåtet är att verksamheten 
bedrivs i en egen juridisk person. Det är alltså inte tillåtet att bedriva 
verksamheten i ett kommunalt verk.69  

Överlämnande får inte ske om angelägenheten enligt lag eller 
annan författning ska bedrivas av en kommunal nämnd. Det finns 
vissa verksamhetsområden, t.ex. inom socialtjänsten, som helt eller 
delvis ska handhas av en nämnd. Förvaltningsuppgifter som inne-
fattar myndighetsutövning får överlämnas till ett privat rättssubjekt 
endast om det finns särskilt lagstöd för överlämnandet. Det framgår 
av regeringsformen och är en begränsning som gäller både statlig och 
kommunal förvaltning. Ett exempel på de få fall där det finns lagstöd 
för ett överlämnande av myndighetsutövningsärenden är lagen 
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning. 

 
65 Adrell, R. och Moldén, R. (2018), Juridik i kommunala bolag, Norstedts Juridik. 
66 Se 10 kap. 1 § kommunallagen. 
67 Se 6 kap. 6 § kommunallagen.  
68 Se RÅ 1992 ref 52 och prop. 2013/14:118 s. 25. 
69 Se 7 kap. 1 § ellagen och prop. 1996/97:136 s. 168. 
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Organisation 

Ett aktiebolag har olika organ för sin styrning. Bolagsstämman är 
aktiebolagets högsta beslutande organ.70 I princip är ett aktiebolags 
organisation strikt hierarkisk. Bolagsstämman har i princip rätt att 
fatta beslut i alla angelägenheter. Bolaget företräds av styrelse, firma-
tecknare och/eller verkställande direktör beroende på vilken fråga 
som är aktuell. 

Bolagsordningen 

När ett aktiebolag har ett annat syfte än att bereda sina aktieägare vinst 
ska detta syfte framgå av bolagsordningen. Alla aktiebolag måste ha 
ett s.k. verksamhetsföremål, dvs. en någorlunda preciserad beskriv-
ning av bolagets verksamhet.71 

Ägarens styrning av ett aktiebolag sker formellt genom bolags-
ordning och olika bolagsstämmobeslut, t.ex. ägardirektiv. Därutöver 
finns en informell styrning, främst genom dialog mellan styrelse och 
ägare. Genom aktieägaravtal kan ägare komma överens om att rösta 
på visst sätt på bolagsstämman. 

Bolagsordningen ska innehålla grundläggande regler om det en-
skilda bolaget, t.ex. bolagets firma, syfte och verksamhetsföremål, 
aktiekapitalets storlek och hur styrelsen ska utses om den ska utses 
av någon annan än stämman. Bolaget får i princip inte frångå bolags-
ordningen. 

Ägarnas styrning och insyn  

I kommunallagen görs skillnad mellan vad som benämns helägda 
kommunala bolag och delägda kommunala bolag. Med ett helägt 
kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Indirekt ägande kan ske 
t.ex. genom ett annat bolag som ägs av kommunen. Med ett delägt 
kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kom-
munen eller regionen bestämmer tillsammans med någon annan.72 

 
70 Se 7 kap. 1 § aktiebolagslagen. 
71 Se 3 kap. 1 § tredje stycket och 3 § aktiebolagslagen. 
72 Se 10 kap. 2 § kommunallagen. 
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Med delägt kommunalt bolag avses därmed även bolag där de andra 
ägarna är kommuner eller regioner.  

Om en kommun eller en region lämnar över skötseln av en kom-
munal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 
enligt kommunallagen73 

 fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten 

 se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolags-
ordningen 

 utse samtliga styrelseledamöter 

 se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställ-
ning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaf-
fenhet eller annars av större vikt innan de fattas 

 utse minst en lekmannarevisor 

 se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som 
genom avtal lämnas över till privata utförare.  

Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett del-
ägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av 
villkor som ovan i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andels-
förhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.74 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala hel- och 
delägda bolagen. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årli-
gen formellt behandla varje kommunalt bolag med avseende på om 
dess verksamhet under det föregående året har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts med iakttagande av de 
kommunala befogenheterna. Det innebär i fallet med ett interkom-
munalt bolag att samtliga kommunstyrelser i de samverkande kom-
munerna har uppsiktsplikt.  

Kommunstyrelsen kan utgå från lekmannarevisorernas berättelse 
men har ett eget uppföljningsansvar. Om kommunstyrelsen finner 
att bolaget inte har hållit sig inom de givna ramarna ska kommun-
styrelsen föreslå fullmäktige vilka åtgärder som bör vidtas. 

 
73 Se 10 kap. 3 § kommunallagen. 
74 Se 10 kap. 4 §aktiebolagslagen. 
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Val av styrelseledamöter  

Styrelsen i ett aktiebolag utses av bolagsstämman, men i bolagsord-
ningen får det föreskrivas att en eller flera styrelseledamöter ska 
utses på annat sätt.75 Om en kommun eller en region lämnar över 
skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt 
bolag, ska fullmäktige enligt kommunallagen utse samtliga styrelse-
ledamöter.76 Av bolagsordningen till ett kommunalt bolag måste 
därför framgå att valet av styrelseledamöter ska göras av kommun-
fullmäktige. För delägda kommunala bolag finns inte ett absolut 
krav på att fullmäktige ska utse styrelseledamöterna utan här får en 
rimlighetsbedömning göras av i vilken utsträckning som fullmäktige 
ska få utse styrelseledamöterna. Bestämmelser om proportionella val 
blir tillämpliga om så begärs och förutsättningarna i övrigt är upp-
fyllda.77  

Det finns ingen motsvarande begränsning i kommunallagen av 
personkretsen av vilka som kan väljas som styrelseledamöter som 
den som finns för kommunalförbund och gemensam nämnd. Full-
mäktige har därför större frihet vid val av styrelseledamot till en 
bolagsstyrelse. En professionell styrelseledamot kan alltså väljas lik-
väl som en fullmäktigeledamot. Nämnas kan att det finns vissa grund-
läggande krav i 8:e kapitlet i aktiebolagslagen på vem som får vara 
styrelseledamot i ett aktiebolag, det får t.ex. inte vara en juridisk 
person.  

Ansvarsutkrävande 

En styrelseledamot i ett kommunalt bolag är inte förtroendevald i 
kommunallagens mening. Att styrelseledamöterna inte är förtro-
endevalda innebär att de inte omfattas av samma ansvarsregler som 
de förtroendevalda i nämnderna. Styrelseledamöterna i kommunala 
aktiebolag har dock juridiskt ansvar enligt aktiebolagslagen.  

Det finns bestämmelser om revision i aktiebolag i 9:e kapitlet 
aktiebolagslagen. Till det tillkommer vissa krav rörande revision som 
ställs i kommunallagen, bl.a. på lekmannarevisor i kommunala bolag. 
Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska full-

 
75 Se 8 kap. 8 § aktiebolagslagen. 
76 Se 10 kap. 3 § 3 kommunallagen.  
77 Se 5 kap. 58 § kommunallagen. 
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mäktige utse någon av kommunens eller regionens revisorer. Lek-
mannarevisorn ska i en granskningsrapport bl.a. uttala sig om huru-
vida bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. Granskningsrapporten ställs till stämman 
men ska även fogas till den revisionsberättelse som kommunen eller 
regionens revisorer avger till fullmäktige.  

Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid om styrelse-
ledamoten eller den som har denna anmäler att uppdraget ska upp-
höra. Anmälan ska göras hos styrelsen.78 En styrelseledamot kan 
alltså när som helst skiljas från sitt uppdrag. Vid kommunal sam-
verkan anmäler alltså det fullmäktige som har tillsatt ledamoten att 
uppdraget ska upphöra.  

Laglighetsprövning 

Beslut som är fattade av ett kommunalt bolag kan i princip inte 
angripas genom laglighetsprövning. Men det innebär inte att kom-
munen genom driva sin verksamhet i privaträttslig form får åsido-
sätta viktiga kommunalrättsliga principer gentemot de slutliga bru-
karna.79 Förvaltningsdomstol kan pröva om en kommunalrättslig 
princip har vidhållits. Beslutet om företagsbildning och senare kom-
munala beslut avseende förhållandet mellan kommunen och bolaget 
kan också överklagas. Det kan t.ex. röra sig om ett kommunalt organs 
beslut om medelstilldelning. 

Allmänhetens insyn 

En vanlig kritik mot kommunala bolag är att verksamhetsformen 
begränsar insynen för allmänheten. Lagen ger dock numera rätt till 
insyn under vissa förutsättningar. Av 2 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) följer att offentlighetsprincipen också gäller 
handlingar hos aktiebolag och handelsbolag där kommuner eller 
regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Kommuner och 
regioner anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande t.ex. om 
de ensamma eller tillsammans äger aktier i ett aktiebolag med mer än 

 
78 Se 8 kap. 14 § aktiebolagslagen. 
79 Se RÅ 1992 ref. 52 och Bohlin, A. (2016), Kommunalrättens grunder, Norstedts Juridik, s. 80. 
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hälften av samtliga röster i bolaget. I de fall som de samverkande 
kommunerna driver ett gemensamt kommunalt bolag kan alltså insyn 
ofta krävas med stöd av lag. I kommunallagen anges vidare, som 
tidigare nämnts, att fullmäktige ska se till att bolaget ger allmänheten 
insyn i den verksamhet som kommunen lämnat över genom avtal. 

5.3 Sammanfattande slutsatser 

Kommunernas kostnader utgjorde 2018 drygt 16 procent av BNP. 
Utvecklingen över tid visar att kommunernas utgifter som andel av 
BNP ökar medan statens kostnader minskar något. Ökningen beror 
på ökade behov inom barn- och äldreomsorg samt utbildning, vilka 
i sin tur beror på demografiska förändringar. I kapitlet återfinns en 
genomgång av kostnadsfördelningen mellan kommunernas obliga-
toriska verksamheter respektive frivilliga verksamheter. Pedagogisk 
verksamhet samt vård och omsorg stod för drygt 86 procent av de 
totala kommunala nettokostnaderna 2018.  

Beroende på att den demografiska sammansättningen skiljer sig 
åt mellan olika typer av kommuner finns det också vissa skillnader i 
vilka verksamheter som har de högsta nettokostnaderna. I storstads-
kommunerna utgör pedagogisk verksamhet 51 procent av de totala 
nettokostnaderna medan samma verksamhet utgör 38–45 procent av 
de totala nettokostnaderna i landsbygdskommunerna. 

I kapitlet återfinns dessutom en genomgång av olika former för 
kommunal samverkan som finns i dag. De offentligrättsliga formerna 
är kommunalförbund och gemensam nämnd. Privaträttsliga former 
är bolag, stiftelser samt ideella och ekonomiska föreningar.  

Genom en ändring av kommunallagen som trädde i kraft den 
1 juli 2018 ges nu större möjligheter för kommuner och regioner att 
ingå civilrättsliga avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis 
ska utföras av en annan kommun eller en annan region. De rättsliga 
ramarna gällande t.ex. olika samverkansformers organisering samt med-
lemmarnas insyn och styrning gås igenom i kapitlet. 
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6 Demografisk utveckling och 
territoriella förutsättningar 

Demografisk utveckling och urbanisering medför att skillnaderna mel-
lan kommuner blir större: de största kommunerna ökar kraftigt i be-
folkning medan de minsta kommunerna har en minskande befolk-
ning. Territoriella förutsättningar – gleshet och långa avstånd till större 
städer och arbetsmarknadsområden – bidrar till att ytterligare förstärka 
skillnader mellan kommuner. I följande kapitel behandlas de utma-
ningar som kommunerna står inför som en följd av demografisk ut-
veckling, urbanisering och skilda territoriella förutsättningar. 

6.1 Urbaniseringen skapar nya utmaningar 

Urbanisering kan definieras som de processer som gör att befolk-
ningen i urbana miljöer – dvs. städer och stadsregioner – växer. Det 
innebär att urbanisering kan uppkomma på i princip två sätt: genom 
födelseöverskott och genom nettoinflyttning. För att förstå urbani-
seringens effekter kan det dessutom vara intressant att dela upp 
flyttningen i inrikes respektive utrikes flyttning samt utifrån olika 
åldersgrupper och kön, vilket har stor betydelse för hur befolknings-
sammansättningen utvecklas. 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har urbaniseringen i Sverige 
skett i tre faser. Den första fasen inleddes vid 1800-talets början då 
90 procent av befolkningen bodde i landsbygdsområden. Det fanns 
då relativt få städer och de flesta städerna var med dagens mått mätt 
att betrakta som små.1 Under den andra fasen skedde en snabb in-
flyttning till städerna, bl.a. som följd av industrialiseringen. På mindre 

 
1 SCB (2015), Urbanisering – från land till stad, nr 2015:96. 
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än 100 år ökade tätortsgraden2 i Sverige från 15 till 80 procent. Om-
kring 1930 bodde det lika många människor i Sveriges landsbygder 
som det gjorde i städerna. Miljonprogrammet under 1960-talet och 
flyttningsbidrag kom sedan under en tredje urbaniseringsfas att bidra 
ytterligare till att människor flyttade från landsbygderna till stor-
stadsregioner och andra större tätorter. 

Drivkrafterna bakom dagens urbanisering är starka genom att s.k. 
agglomerationsfördelar uppstår, vilka i urbanforskningen brukar delas 
upp i ekonomiska, sociala respektive resurs- och miljömässiga för-
delar. Genom att samla många människor på en liten yta kan möj-
ligheterna öka att skaffa sig utbildning och arbete samt att bygga upp 
konkurrenskraftiga ekonomiska system. Det kan göra det lättare att 
få till sociala möten och skapa stimulerande kontaktnät. Det kan 
även öka tillgången till viktiga resurser, och öka möjligheterna att 
nyttja dessa resurser effektivt och med minskad påverkan på miljön 
och klimatet.3 

I ekonomiskt hänseende anses de urbana områdena innebära för-
delar genom goda förutsättningar för delning, matchning och lär-
ande. Med delning menas att en agglomeration av individer och före-
tag innebär ett ökat underlag för utveckling av gemensamma resurser 
som, till ett rimligt pris, kan användas av alla inom agglomerationen. 
God matchning innebär att stadens täthet ger förutsättningar för hög 
kvalitet på varje matchningstillfälle mellan arbetsgivare och arbets-
tagare, vilket resulterar i högre produktivitet. Lärande avser mer eller 
mindre medvetna produktiva interaktioner mellan människor, vilka 
förutsätts öka i urbana miljöer..4 

6.1.1 Befolkningsutvecklingen i olika delar av landet 

Enligt SCB:s befolkningsprognos från april 2018 kommer befolk-
ningen i Sverige att öka från dagens cirka 10 miljoner till 11,6 miljoner 
2040. Detta innebär att befolkningen ökar med cirka 18 procent fram 
till 2040. 

 
2 Med tätortsgrad avses andel av befolkningen som bor i tätort. Definitionen på tätort är ett 
tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter 
samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent. 
3 IVA (2017), Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser, IVA-M 476. 
4 Regionalpolitiskt forum (2018), Att lära av staden – Ekonomi och fysisk planering i urbaniser-
ingens tidevarv, rapport 3. 
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Befolkningsutvecklingen inom Sverige följer samma mönster som 
i den övriga västvärlden.5 Industrisamhället gynnade industriorter-
nas tillväxt och välfärdsstatens expansion medförde tillväxt i lokala och 
regionala centra. Den post-industriella urbanisering som inleddes 
kring 1970 bygger på kunskapsnäringarnas allt viktigare roll. Detta 
har medfört att det nu främst är de större stadsregionerna samt uni-
versitets- och högskolekommuner som ökar sin befolkning. Men 
vissa övriga kommuner har också kunnat växa, exempelvis genom att 
koppla sig samman med de expansiva områdena genom att erbjuda 
attraktiva boendemiljöer (exempelvis Habo, Mullsjö, Hammarö och 
Vaxholm) eller rekreationsområden (exempelvis Åre och Strömstad). 

Ett annat tydligt mönster är att det numera främst är de största 
kommunerna som växer.6 I figur 6.17 har alla 290 kommuner delats 
in i decentiler (tiondelar) efter befolkningens storlek 2017. Varje grupp 
består således av 29 kommuner, rangordnade från den minsta till den 
största. Här kan man tala om fyra distinkta grupper av kommuner. 
Gruppen med de allra minsta kommunerna, i vilken alla har färre än 
6 200 invånare, har tappat 27 procent av sin befolkning sedan början 
av 1970-talet. Nästföljande två decentiler har också minskat men 
bara marginellt. Dessa följs sedan av fyra decentiler, dvs. ungefär 
115 kommuner, som har haft en svag befolkningsökning. Den allra 
kraftigaste ökningen har skett i de tre decentilerna med störst befolk-
ning, dvs. kommuner med minst 29 000 invånare. I den allra största 
decentilen, med befolkningstal över 74 000 invånare, har befolk-
ningen sedan början av 1970-talet ökat med 38 procent. Urbaniseringen 
gynnar de redan största och missgynnar de allra minsta kommunerna. 

 
5 Lidström, A. (2018), Urbaniseringen, stadsregionerna och bostadsplaneringen. Bostad 2030 
rapport 3. 
6 Ibid. 
7 Figuren är hämtad från Lidström, A. (2018), Urbaniseringen, stadsregionerna och bostads-
planeringen. Bostad 2030 rapport 3. 
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Figur 6.1 Befolkningsutvecklingen 1973–2017 samt  
prognos för 2017–2030 i landets kommuner,  
indelade i decentiler efter kommunstorlek 2017  

 
Källa: SCB. 

 
 
Bland landets kommuner finns således två extremgrupper – de 29 
minsta kommunerna i den första decentilen, vilka minskar kraftigt i 
befolkning och ett 90-tal kommuner som ökar kraftigt i befolkning. 

Ännu ett särdrag i den samtida urbaniseringen är att befolknings-
tillväxten i stora och medelstora kommuner i allt högre grad sker i 
stadsregioner, dvs. kluster av kommuner med en eller flera central-
kommuner och kringliggande kranskommuner. Mellan dessa kom-
muner finns en omfattande pendling, vilket betyder att de utgör 
gemensamma marknader för arbete och bostäder. Särskilt efterfrågan 
på bostäder i de växande stadsregionerna har gynnat kranskommu-
nernas expansion. Denna har också gjorts möjligt genom att person-
transporterna har blivit snabbare och att allt fler därför kan pendla 
långa sträckor till arbete eller studier samt till kommersiell och offent-
lig service och platser för fritidsaktiviteter. 
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Tabell 6.1 Antal kommuner per kommunstorlek, samt andel av totalt antal 
kommuner 1974, 2018 och 2040 (framskrivning) 

Befolkning 
1974 2018 2040 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

–4 999 9 3 15 5 21 7 

5 000–7 999 24 8 32 11 27 9 

8 000–19 999 112 39 120 42 113 39 

20 000–49 999 104 37 75 26 72 25 

50 000–99 999 24 8 30 10 30 10 

100 000– 11 4 18 6 27 9 

Summa 284 100 290 100 290 100 

Källa: SCB:s befolkningsprognos, april 2018. 
 

 
Som visas i tabell 6.1 förväntas utvecklingen fortsätta med fler större 
kommuner och fortsatt befolkningsminskning i de minsta kommu-
nerna, vilket gör att antalet kommuner med färre än 5 000 invånare 
ökar. Enligt befolkningsframskrivningen förväntas de minsta kom-
munerna uppgå till 21 kommuner 2040, vilket är en ökning med 6 från 
15 kommuner 2018. Samtliga av dessa beräknas vara landsbygds-
kommuner, varav 10 återfinns i kategorin mycket avlägsna lands-
bygdskommuner. Det kan också noteras att de större kommunerna 
förväntas få en mycket positiv befolkningsutveckling, med 27 kom-
muner som 2040 överstiger 100 000 invånare. 

Befolkningsutvecklingen kan också visas som den historiska och 
förväntade befolkningsförändringen per kommunkategori. De kom-
munkategorier som används genomgående i betänkandet redovisas i 
figur 6.2.8 I bilaga 3 till betänkandet finns en förteckning över vilka 
kommuner som ingår i respektive kommunkategori. Bilagan inne-
håller också en förteckning över vilken funktionell analysregion 
(FA-region) (se också avsnitt 6.3.1) som respektive kommun tillhör. 

 
8 För en utförlig beskrivning av hur kommunkategorierna har konstruerats se Tillväxtanalys 
(2014), Bättre statistik för regional- och landsbygdspolitik, rapport 2014:4. 
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Figur 6.2 Indelning i kommunkategorier 

 
 
Källa: Tillväxtanalys. 
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Storstadskommuner: Kommuner där mindre än 20 procent av 
befolkningen bor i rurala områden och som tillsammans med an-
gränsande kommuner har en samlad folkmängd på minst 500 000 in-
vånare. 
 
Täta kommuner nära en större stad (Täta kommuner NS):9 
Övriga kommuner där mindre än 50 procent av befolkningen bor 
i rurala områden och där minst än hälften av befolkningen har 
mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 
50 000 invånare. 
 
Täta kommuner avlägset belägna (Täta kommuner A): Övriga 
kommuner där mindre än 50 procent av befolkningen bor i rurala 
områden och där mindre än hälften av befolkningen har mindre 
än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 in-
vånare. 
 
Landsbygdskommuner nära en större stad (Landsbygdskom-
muner NS): Kommuner med minst 50 procent av befolkningen i 
rurala områden och minst hälften av befolkningen har mindre än 
45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 in-
vånare. 
 
Landsbygdskommuner avlägset belägna (Landsbygdskommu-
ner A): Kommuner med där mer än 50 procent av befolkningen 
bor i rurala områden och där mindre än hälften av befolkningen 
har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 
50 000 invånare. 
 
Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna (Landsbygds-
kommuner MA): Kommuner där hela befolkningen bor i rurala 
områden och har minst 90 minuters genomsnittlig resväg med bil 
till en tätort med minst 50 000 invånare.  

 
  

 
9 För att underlätta läsbarheten har beteckningarna för de olika kommunkategorierna förkor-
tats i figurer och tabeller genom hela betänkandet. 
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Som tabell 6.2 visar förväntas storstadskommunerna få en kraftig 
befolkningstillväxt där befolkningen ökar med drygt 80 procent mellan 
1974 och 2040. För avlägset och mycket avlägsna landsbygdskom-
muner förväntas däremot befolkningen minska med 15 respektive 
46 procent under samma tidsperiod. 

Tabell 6.2 Befolkningsförändring 1974–2018  
samt framskriven befolkningsförändring 2040 

Antal invånare 

 1974 2018 2040 
Förändring  
1974–2040 % 

Landsbygds- 
kommuner (MA) 110 261 79 741 59 380 −50 881 −46 
Landsbygds- 
kommuner (A) 661 225 585 728 560 380 −100 845 −15 
Landsbygds- 
kommuner (NS) 882 254 1 014 671 1 089 486 207 232 23 

Täta kommuner (A) 702 302 696 176 710 642 8 340 1 

Täta kommuner (NS) 3 504 295 4 441 650 4 976 427 1 472 132 42 

Storstadskommuner 2 316 354 3 412 189 4 199 337 1 882 983 81 

Riket 8 178 665 10 230 185 11 597 693 3 419 028 42 

Källa: SCB:s statistikdatabas, SCB:s befolkningsframskrivning april 2018. Egen bearbetning. 

 
 
Om befolkningsframskrivningarna visar sig stämma innebär det kraf-
tiga befolkningsförändringar särskilt för storstadskommunerna och 
mycket avlägsna landsbygdskommuner.  

Befolkningsframskrivningarna innebär även stora förändringar i 
befolkningens ålderssammansättning där andelen äldre 65 år och äldre 
ökar för alla kommunkategorier, medan åldersgrupperna 0–19 år och 
20–64 år minskar. Som framgår av figur 6.3 är det i kommunkate-
gorin mycket avlägsna landsbygdskommuner som andelen äldre be-
räknas öka mest relativt sett, med 17 procentenheter mellan 1974 och 
2040. Det är också i den kommunkategorin som andelen av befolk-
ningen i arbetsför ålder, 20–64 år, beräknas minska mest, med 10 pro-
centenheter. 
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Figur 6.3 Historiska och framskrivna befolkningsförändringar 
per åldersgrupp och kommunkategori 1974–2040 

Procentenheter 

 
Källa: SCB:s statistikdatabas samt SCB:s befolkningsprognos april 2018. Egna beräkningar. 

 
 

Den framskrivna befolkningsförändringen till 2040 ser alltså ut att 
ytterligare förstärka olikheterna mellan de olika kommunkategorier-
nas åldersfördelning 2040.  

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0-19 20-64 65-



Demografisk utveckling och territoriella förutsättningar SOU 2020:8 

158 

Figur 6.4 Framskriven befolkningsfördelning per kommunkategori 2040 

Procent 

 
Källa: SCB:s befolkningsprognos april 2018. 

 
 
Som framgår av figur 6.4 beräknas det inte vara så stora skillnader 
mellan kommunkategorierna vad gäller andelen unga invånare, 0–19 år. 
Andelen unga beräknas variera från 20 procent i mycket avlägsna 
landsbygdskommuner till 23 procent i täta kommuner nära en större 
stad. Däremot beräknas relativt stora skillnader för ålderskategorierna 
20–64 år samt befolkning 65 år och äldre. Andelen 20–64-åringar 
beräknas minska från 56 procent 2015 till 46 procent 2040 i mycket 
avlägsna landsbygdskommuner, vilket är en relativt stor minskning 
med 10 procentenheter. I storstadskommunerna beräknas motsvarande 
minskning med 3 procentenheter, från 61 till 58 procent. Ålders-
gruppen 65 år och äldre beräknas uppgå till 34 procent i mycket av-
lägsna landsbygdskommuner, samt till 20 procent i storstadskom-
munerna 2040. 

Framskrivningar av den demografiska utvecklingen fram till 2040 
pekar därmed på att de historiska mönstren fortsätter, med stark 
befolkningstillväxt i storstäderna och befolkningsminskning i av-
lägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner. Ålderssamman-
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sättningen förändras i samtliga kommunkategorier vilket innebär att 
andelen 65 år och äldre blir högre samtidigt som andelen av befolk-
ningen i arbetsför ålder, 20–64 år sjunker. Framskrivningarna pekar 
dock på att spännvidden mellan olika kommunkategorier ökar. 
Avlägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner ser ut att få de 
största demografiska utmaningarna med en minskande befolkning, 
större andel äldre och en lägre andel i åldersgruppen 20–64 år. Den 
demografiska situationen ser bättre ut för storstadskommunerna, 
med en mer balanserad ålderssammansättning i befolkningen. Det 
bör dock poängteras att den kraftiga befolkningstillväxten i stor-
stadskommunerna också medför olika typer av utmaningar, i form 
av exempelvis ökade investeringsbehov, vilket visas längre fram i 
kapitel 7. 

Den förväntade befolkningsutvecklingen i olika typer av kom-
muner innebär att kommunernas kommunindelning i allt mindre 
utsträckning sammanfaller med de funktionella pendlingsregionerna. 
SCB har på uppdrag av Stockholms Handelskammare gjort en fram-
skrivning av befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen till 2035. 
Den visar att var fjärde svensk om ett par decennier kommer att bo 
i Stockholmsregionen. Regionen kommer då att ha tre miljoner in-
vånare och flera av dess förortskommuner kommer att ha fler än 
100 000 invånare.  

Det är dock fler faktorer än kommunens befolkningsstorlek som 
påverkar en kommuns förutsättningar. Det kan också handla om 
kommunens ytstorlek och belägenhet i förhållande till regionala centra, 
befolkningens bosättningsmönster, näringslivets struktur, tillgången 
på bostäder samt den offentliga servicens tillgänglighet. 

I figur 6.5 redovisas var i landet de mindre kommunerna beräknas 
finnas 2040. Av figuren framgår att de mindre kommunerna förvän-
tas vara tämligen spridda geografiskt men med en koncentration till 
Norrlands inland, Dalarna, Värmland, Dalsland, de inre delarna av 
Götaland samt de inre delarna av Skåne. Kommuner som både har 
en liten folkmängd och är geografiskt stora kommer 2040 att finnas 
bland annat i det inre av Norrland, samt i norra Dalarna och i norra 
Värmland. 
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Figur 6.5 Kommuner efter befolkningsstorlek enligt  
framskrivning till 2040 

 
Källa: Regionalt analys- och prognossystem, Raps. 

 
 
De kollektiva problemen för Sveriges kommuner blir allt mer olika i 
takt med att urbaniseringen fortsätter. Det är en stor skillnad på att 
arbeta för att successivt anpassa verksamheten till ett vikande befolk-
ningsunderlag, jämfört med att ständigt göra nya expansionsplaner 
för att möta växande behov av förskolor, skolor, bostäder och trans-
portmöjligheter. 

På lång sikt kommer det stora flertalet i befolkningen att bo i stads-
regioner; enligt SCB:s framskrivning kommer andelen som bor i 
stora stadsregioner vara 80 procent 2040.10 Men eftersom 20 procent 
av befolkningen beräknas bo utanför de största stadsregionerna 
kommer de regionala skillnaderna ändå att finnas kvar. 

Det bör dock noteras att urbaniseringen i ett tätort-landsbygds-
perspektiv endast i mindre omfattning sker på landsbygdernas be-

 
10 Med stora stadsregioner avses kommunkategorierna storstadskommuner och täta kommuner 
nära en större stad. År 2015 bodde 75 procent av befolkningen i någon av dessa kommun-
kategorier. 
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kostnad. Under de senaste decennierna har tätorternas befolknings-
ökning till närmare 90 procent berott på födelseöverskott och in-
flyttning från utlandet, medan endast en mindre del berott på inflytt-
ning från landsbygd. Skillnaderna i flyttmönster mellan tätortsnära 
och icke tätortsnära landsbygd är dock stora.11 

6.1.2 Regionförstoring – vidgade funktionella regioner 

En alltmer globaliserad ekonomi är en av de viktigaste drivkrafterna 
bakom s.k. regionförstoring, dvs. att funktionella regioner, inte minst 
Sveriges arbetsmarknadsregioner vidgas. Beroendet av stora, täta och 
differentierade regioner blir större för att få väl fungerade arbets-
marknader och för att åstadkomma de innovationer i näringslivet 
som krävs för fortsatt internationell konkurrenskraft. Sverige har 
här en strukturell nackdel, eftersom den regionala strukturen är radi-
kalt annorlunda jämfört med länder som är mer tätbefolkade. I euro-
peisk jämförelse är Sveriges regioner ofta geografiskt stora, men 
befolkningsmässigt små. Regionförstoring kan här vara ett sätt att 
kompensera för den glesa regionala strukturen. 

Befolkningsmässigt stora funktionella regioner är mindre sårbara 
eftersom de har förutsättningar för en mer varierad arbetsmarknad 
som samtidigt är specialiserad. Matchningen av rätt arbetskraft till 
rätt jobb blir mer effektiv, vilket sammantaget ger högre regional 
produktivitet och stärkt konkurrenskraft. En minskad sårbarhet kopp-
lad till näringsensidighet och demografisk utveckling erhålls också.12 

Regionförstoring förknippas i diskussionen främst med vidgning 
av lokala arbetsmarknader genom ökad pendling mellan angränsande 
kommuner, men regionförstoring kan också ske avseende andra typer 
av funktionella regioner exempelvis baserade på privat eller offentlig 
service, gymnasie- eller högskoleutbildning eller sjukvård. Arbets-
marknadsregionen är dock den funktionella region som flest män-
niskor dagligen måste förhålla sig till genom sina arbetsresor. 

Kommuner som ingår i en och samma arbetsmarknadsregion kan 
vara mer eller mindre tätt sammanlänkade inom regionen. En existe-
rande arbetsmarknadsregion kan alltså förstärkas både genom en geo-
grafisk vidgning och genom att interaktionen inom den redan existe-

 
11 IVA (2017), Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser, IVA-M 476. 
12 SOU 2004:34. 
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rande regionen intensifieras – alltså en ytterligare regionintegrering. 
Detta kan i sin tur leda till olika strategier och prioriteringar på regio-
nal och lokal nivå, där både geografisk utvidgning och ökad region-
integrering är viktiga delar för arbetsmarknadens kompetensför-
sörjning och funktionssätt.13  

Tilltagande regionförstoring i första hand runt storstäderna 

Antalet statistiskt beräknade lokala arbetsmarknader (LA) enligt SCB:s 
metod14 har stadigt minskat över tid, vilket i praktiken innebär att en 
betydande regionförstoring har ägt rum.15 År 1970 var antalet LA 
187 stycken, men 2016 hade antalet minskat till endast 71 LA. Region-
förstoringen ser dock mycket olika ut i landets olika delar beroende 
på naturliga avståndsmässiga förutsättningar men också på hur sam-
hällsplanering och investeringar i transportsystemen har förbättrat 
förutsättningarna för pendling. 

Mest har de funktionella arbetsmarknadsregionerna vuxit runt 
våra storstäder. Stockholms LA har vuxit från 26 till 36 kommuner 
mellan 1970 och 2016. Regionen omfattar nu samtliga kommuner i 
Stockholms län samt ytterligare 7 kommuner i Uppsala län och 3 kom-
muner i Södermanlands län.  

Göteborgs LA har vuxit från 12 till 18 kommuner men överens-
stämmer inte med den administrativa indelningen i Västra Götalands 
län som har en väsentligt större geografi. Göteborgs LA sträcker sig 
i söder över länsgränsen där tre kommuner hör till Hallands län. Det 
kan också noteras att Göteborgs LA i dag är klart större än Göteborgs-
regionens kommunalförbund som består av 13 kommuner. 

Malmöregionen bestod 1970 av endast 6 kommuner eftersom Lund 
och Helsingborg med angränsande kommuner fortfarande var egna 
LA. År 2016 bestod Malmö LA av 28 kommuner. Här är överens-

 
13 Tillväxtverket (2018), Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018, rapport 0256. 
14 SCB:s indelning i lokala arbetsmarknader utifrån pendling över kommungräns används ofta 
för att mäta de funktionella arbetsmarknadernas storlek. Indelningen kan också användas för 
att mäta förändringar av arbetsmarknadernas geografiska storlek då statistiken uppdateras 
årligen. För metodbeskrivning se: 
www.scb.se/contentassets/c2d754bcaf964bcca33ac7cc2510c765/metoden-att-skapa-lokala-
arbetsmarknader.pdf. Hämtat 2019-12-13.  
15 Kommunutredningen använder huvudsakligen funktionella analysregioner (FA-regioner) 
som analysenhet i stället för LA-regioner. Anledningen är att FA-regionerna är mera stabila 
över tid då de tar hänsyn till en förväntad utveckling av pendling över kommungränser. Se 
avsnitt 6.3.1. 
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stämmelsen mot länets gränser relativt god, men Kristianstad-
Hässleholm med grannkommuner utgör fortfarande en egen LA. 

I södra Sverige är det utöver Gotland endast Västervik som en-
samt utgör en LA utan att vara kopplad till minst en grannkommun. 
Hällefors, Hagfors och Årjäng utgör egna LA, även om Årjäng 
egentligen är ett intressant undantag eftersom den kopplas till Oslo-
regionen i Norge om vi även räknar in pendlingen över riksgräns. 

Längs Norrlandskusten är det i dag oftast två eller flera kommu-
ner som tillsammans utgör en LA. Enda undantagen utgörs av Söder-
hamn, Örnsköldsvik och Haparanda, där den sistnämnda kommu-
nen liknar Årjäng genom sin pendling över riksgräns mot Finland. 

I Norrlands inland har regionförstoringen varit mer begränsad av 
avstånds- och restidsmässiga skäl. Östersunds LA utgör dock ett 
undantag eftersom regionen består av alla kommuner i Jämtlands län 
förutom Strömsund och Härjedalen. Detta är möjligt eftersom 
huvudorten i de omkringliggande kommunerna ligger relativt nära 
Östersund, men det innebär samtidigt att ett antal mindre tätorter i 
dessa kommuner i praktiken har svag funktionell koppling till Öster-
sund.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en betydande region-
förstoring har skett i Sverige sedan 1970-talet. Enligt den senaste 
statistiken och de kriteriegränser som SCB använder för att definiera 
lokala arbetsmarknader hänger 267 av Sveriges 290 kommuner i dag 
funktionellt samman med minst en grannkommun genom arbets-
pendling. Utvecklingen innebär starkare incitament för samarbete 
mellan kommuner, inte minst när det gäller olika former av fysisk 
planering. 

De funktionella regionerna förändras över tid 

Indelningen i LA är dock ett relativt trubbigt instrument för att 
belysa hur starkt kommuner är kopplade till varandra genom pend-
ling eftersom det räcker med att uppfylla kriteriegränserna för att 
kommuner ska definieras som en gemensam LA. Flera kommuner 
befinner sig på gränsen till att såväl bli sammankopplade som att 
tappa kopplingen till en grannkommun.  

LA-indelningen, liksom andra indelningar i funktionella regioner, 
är med andra ord dynamiska och förändras beroende på hur exem-
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pelvis pendling eller resor till servicefunktioner utvecklas. Det inne-
bär också att de funktionella sambanden kan påverkas genom inve-
steringar i transportsystem och aktiv samhällsplanering.  

Kommunsamarbeten är mer stabila till sin karaktär och överens-
stämmer bara ibland med det aktuella utseendet på olika funktionella 
regioner. I många fall är kommunsamarbeten baserade på långvariga 
kontakter kring olika kommunala frågor, där långsiktighet och tillit 
mellan parterna varit viktiga ledstjärnor. Det gör att de kommuner 
som redan samverkar kan vara tveksamma till att lyfta in nya kom-
muner i samarbetet, även om utvecklingen av de funktionella sam-
banden skulle motivera det. Det blir således en balansgång mellan att 
hålla fast vid ett väletablerat samarbete och att anpassa detta sam-
arbete till nya funktionella mönster. 

6.2 Täthet, gleshet och skilda bosättningsmönster 

En kommuns inre struktur har stor betydelse för vilka förutsätt-
ningar kommunen har att driva kostnadseffektiv verksamhet. Spridd 
befolkning och långa avstånd innebär strukturella kostnadsnackdelar 
medan kommuner med koncentrerad befolkning och korta avstånd 
innebär större möjligheter att driva kostnadseffektiv verksamhet. 
Inom det kommunalekonomiska utjämningssystemet16 har det an-
tagits att strukturella merkostnader uppkommer dels på grund av 
långa avstånd, dels genom små enheter.17 

Långa avstånd medför fördyringar i form av transportkostnader 
exempelvis för skolskjutsar eller för hemtjänstverksamhet om per-
sonalen har långa avstånd till brukarna. Förutom att långa avstånd 
innebär fördyringar för själva transporterna påverkar de också hur 
verksamheten kan organiseras inom det aktuella området. Långa av-
stånd medför behov av fler små enheter.18 

Det finns ett samband mellan små enheter och högre kostnader 
per brukare. Detta kan exempelvis förklaras genom att studera olika 
storlekar på en skola, där en mindre skola är dyrare att driva per elev 
jämfört med en större skola. En stor del av merkostnaden hänger 
ihop med hur många elever som finns i skolan; fler elever innebär att 

 
16 Se kapitel 4. 
17 Tillväxtanalys (2011), Merkostnader på grund av gles bebyggelsestruktur i kommuner och lands-
ting, working paper/pm 2011:08. 
18 Med enheter avses skolor, utgångsorter för hemtjänstpersonal m.m. 
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de fasta kostnaderna kan fördelas på ett större underlag, vilket i sin 
tur ger lägre kostnader per elev. En skolklass med 25 elever är 
billigare per elev än en klass med 12 elever, eftersom exempelvis 
lärarkostnaden är densamma med båda klasstorlekarna. Detta är ett 
välkänt faktum för samtliga kommuner, men på grund av långa av-
stånd kan kommunen anse sig tvungen att driva en skola med få 
elever eftersom skolresorna för eleverna annars skulle bli alltför långa 
till närmaste alternativa skola. 

I praktisk mening samspelar de beskrivna komponenterna långa 
avstånd och små enheter. En kommun kan av olika skäl välja att 
centralisera sin verksamhet vilket normalt innebär att kostnaden per 
brukare sjunker på den aktuella enheten, exempelvis en skola. Sam-
tidigt innebär centraliseringen ett behov av, i detta fall, utökade skol-
skjutsar. En kommun kan också välja att decentralisera sin verk-
samhet, vilket omvänt leder till minskade transportkostnader medan 
kostnaden per brukare och enhet i stället ökar i det fallet. 

Kommunerna har stor möjlighet att välja hur verksamheten ska 
organiseras. Samtidigt har de små eller inga möjligheter att påverka 
enskilda individers val av bostadsort. Kommuner med ogynnsam be-
byggelsestruktur är i praktiken tvungna att driva små enheter efter-
som avstånden är för långa för att hänvisa brukarna till en annan 
enhet.19 Av den anledningen betraktas gles bebyggelsestruktur som 
en strukturell opåverkbar faktor som påverkar kommunernas kost-
nader att bedriva obligatorisk verksamhet. 

6.2.1 Svårt att hitta enkla mått på gleshet 

Samtidigt som en kommuns geografiska struktur har stor betydelse 
för hur kostnadseffektivt verksamheten kan drivas är det svårt att 
hitta enkla mått för att mäta täthet och gleshet inom en kommun. 
Ett mått som ofta används är antal personer per kvadratkilometer. 
Problemet med det måttet är att det inte i sig säger något om en 
kommuns strukturella förutsättningar eftersom en till ytan stor kom-
mun med få invånare inte per automatik drabbas av större merkost-
nader än en till ytan mindre kommun. Som exempel kan nämnas 
Kiruna kommun som har 1,2 invånare per kvadratkilometer. En när-

 
19 I kostnadsutjämningen har det exempelvis antagits att den längsta resvägen för elever i års-
kurserna F–5 är 30 km enkel resväg från hemmet till skolan. För elever i årskurserna 6–9 har 
det längsta avståndet antagits vara 50 km enkel väg. 
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mare granskning visar dock att de allra flesta invånare (cirka 74 pro-
cent) bor i Kiruna tätort, och eftersom en stor del av kommunens 
yta består av naturområden är det inte givet att måttet invånare per 
kvadratkilometer ger en rättvis bild av de strukturella förutsätt-
ningarna.  

Ett annat mått som förekommer är tätortsgrad, dvs. hur stor 
andel av kommunens invånare som bor i tätorter. Inte heller det 
måttet ger en helt tillförlitlig bild av kommunernas strukturella förut-
sättningar. Problemet med tätortsgrad är att det inte ger någon när-
mare information om hur stora tätorterna är eller hur långt det är 
mellan kommunens olika tätorter. Ur ett kommunalekonomiskt 
perspektiv är det normalt kostnadseffektivt om en stor andel av befolk-
ningen bor inom en större tätort. Det underlättar möjligheterna för 
kommunen att hitta ekonomiska skalfördelar i sin verksamhet. Men 
eftersom tätortsbegreppet innebär alla orter med över 200 invånare 
omfattas även vad som normalt kan betraktas som mycket små orter 
i begreppet. Dessutom är det stor skillnad på förutsättningar bero-
ende på om tätorterna ligger med små avstånd mellan varandra eller 
litet avstånd till en större stad, jämfört med om tätorterna ligger 
spridda med långa avstånd mellan varandra. Många kommuner vitt-
nar om svårigheter att driva kostnadseffektiv verksamhet om tät-
orterna är ungefär jämnstora och med långa avstånd då det kan leda 
till en konkurrenssituation avseende vilken typ av kommunal service 
som bör finnas på varje ort. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunernas interna 
struktur har stor betydelse för kommunernas förutsättningar att 
driva en kostnadseffektiv verksamhet. Som beskrivs i kapitel 7 finns 
också ett mönster av att kommunkategorier med de största ekono-
miska utmaningarna har ogynnsamma strukturella förutsättningar, 
vilket är en försvårande faktor för kommunerna för att kunna 
effektivisera verksamheten. 

Frågan om hur kommunernas inre struktur kan mätas och beskri-
vas är dock komplicerad. Mått som invånare per kvadratkilometer 
eller tätortsgrad blir för trubbigt för att säga något om kommunernas 
förutsättningar att driva kostnadseffektiv verksamhet. För att få en 
bild av kommunernas strukturella förutsättningar måste hänsyn tas 
till kommunernas faktiska bosättningsmönster vilket görs inom det 
kommunala kostnadsutjämningssystemet.20 

 
20 SOU 2018:74. 
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6.3 Demografisk utveckling 
och förändrad åldersstruktur 

6.3.1 En åldrande befolkning 

Sverige har en åldrande befolkning. Andelen äldre i förhållande till 
befolkningen i arbetsför ålder är en av de högsta i världen. SCB:s pro-
gnoser utgår från att denna utveckling kommer att fortgå de kom-
mande 20 åren, för att sedan plana ut på en relativt hög nivå. 

Figur 6.6 Försörjningskvot för Sverige 1968–2016 och prognos  
2017–2050 (vänster axel) samt bidragsdelen från äldre  
(64 år och äldre) och unga (0–19 år) (höger axel) 

 
Källa: Tillväxtverket. 

 
 
Som framgår av figur 6.6 försörjer i dag varje svensk i åldern 20 till 
64 år 1,75 personer, dvs. sig själv och ytterligare 0,75 personer i de 
övriga åldersgrupperna.21 År 1970 var försörjningskvoten 1,70 och till 
2050 förväntas kvoten öka till 1,85. Det är en tydlig trend men jäm-
fört med andra länder är den prognostiserade förändringen ändå 

 
21 Faktauppgifterna om försörjningskvoten nationellt och analysen av dess samband med pen-
sionsåldern är hämtad från Tillväxtverkets rapport Tillstånd och trender för regional tillväxt 
2018, rapport 0256. 
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relativt liten. Att färre kommer att behöva försörja fler är ett faktum 
i många EU- och OECD-länder, vilket påverkar hela samhället och 
ekonomin. Därför har Sverige och även andra länder fattat beslut om 
höjning av pensionsåldern.  

Mindre fysiskt krävande arbeten har gjort att fler än tidigare kan 
arbeta längre. En enkel beräkning visar att försörjningskvoten kan 
hållas på ungefär samma nivå som i dag om den normala pensions-
åldern höjs till 69 år (röda linjen i figur 6.6). Det är då också nöd-
vändigt att göra anpassningar i arbetslivet för att få fler att stanna kvar 
längre i arbetet. Det kan exempelvis handla om förbättringar av 
arbetsmiljön eller vidareutbildning för att kunna använda digitaliser-
ingens möjligheter. 

Även andra åtgärder än höjd pensionsålder är viktiga för att 
minska den ökande försörjningsbördan, inte minst sådana som leder 
till en högre sysselsättningsgrad bland utrikes födda personer. Där-
utöver är en fortsatt hög produktivitetsutveckling i näringslivet 
betydelsefull. 

Det är stora demografiska skillnader mellan olika funktionella 
analysregioner (FA-regioner), se figur 6.7 och 6.8. I följande avsnitt 
används FA-regioner i beskrivningar och analyser. FA-indelning mot-
svarar lokala arbetsmarknader utifrån pendlingsströmmar över kom-
mungränser och tar även hänsyn till förväntade pendlingsströmmar 
över kommungränser. FA-indelningen återfinns i bilaga 3.22 

 
22 FA-regionerna har också delats in i sex regiontyper som används i figur 6.8, en beskrivning 
av dessa finns i Tillväxtanalys (2015), Funktionella analysregioner – revidering 2015, pm 2015:22. 
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Figur 6.7 Försörjningskvot 2016, FA-regioner 

  
Källa: SCB och Tillväxtverket. 
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Figur 6.8 Ålderspyramider efter regiontyp (FA-regioner), 2016 

Storstäder Täta regioner med/nära en större stad 

      
 
Täta regioner avlägset belägna Landsbygdsregioner med/nära större stad 

      
 
Landsbygdsregioner avlägset Landsbygdsregioner mycket  

belägna avlägset belägna  

      
Källa: SCB för samtliga. 
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Det är 10 FA-regioner som numera har en försörjningskvot på över 
1,9, vilket nästan alltid hänger ihop med en hög andel äldre. Lång-
tidsutredningens framskrivningar (SOU 2015:101) visar att den gene-
rella ökningen av försörjningskvoten väntas slå särskilt hårt mot de 
perifert belägna delarna av landet, se figur 6.9. 

Figur 6.9 Försörjningskvot för FA-regioner 2013  
samt framskrivning till 2040 

 
Källa: Långtidsutredningen 2015, bilaga 7. 

 
 
Försörjningskvoten är lägst i storstäderna. Även de större städerna 
har i genomsnitt en relativt låg försörjningskvot. Det är framför allt 
i studentstäderna Umeå, Uppsala och Lund som försörjningskvoten 
är låg, vilket beror på den unga befolkningen. Försörjningskvoten är 
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i genomsnitt högst bland landsbygdskommuner och pendlingskom-
muner nära mindre städer och tätorter. Många mindre FA-regioner 
i Norrlands inland och sydöstra Sverige kommer att hamna i ett läge 
där en person i arbetsför ålder förväntas försörja sig själv och en till 
person i övriga åldersgrupper, vilket motsvarar en försörjningskvot 
på 2,0. 

Långtidsutredningen 2015 visar också på tilltagande regionala 
demografiska obalanser och ökad polarisering mellan stora och små 
(särskilt avlägset belägna) kommuner. Framskrivningarna indikerar 
relativt dramatiska regionala skillnader i hur olika åldersgrupper har 
utvecklats och kommer att utvecklas till 2040. Skillnaden i försörj-
ningskvot mellan storstadsregioner och avlägsna landsbygdsregio-
ner var ungefär 0,17 år 1991, steg till 0,21 år 2013 och förväntas öka 
till 0,35 år 2040. 

De allt mer tilltagande regionala demografiska obalanserna kan illu-
streras av utvecklingen av antalet yngre, i detta fall personer i ålders-
gruppen 0–19 år. Figur 6.10 visar att åldersgruppen i stort sett har 
halverats för regiongrupperna avlägsna och mycket avlägsna lands-
bygdskommuner. 

Figur 6.10 Antal yngre (0–19 år) i avlägsna och mycket avlägsna 
landsbygdskommuner 1975–2013 samt framskrivning till 2040 

 
Källa: Regionalt analys- och prognossystem, Raps. 

 
 
Att det finns fler äldre är knappast ett problem i sig utan det är en del 
av villkoren för framtida anpassningar av samhällets insatser. Om det 
finns ett generellt problem är det snarare kopplat till antalet personer 
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i arbetsför ålder, vilka förenklat uttryckt borde skapa de nödvändiga 
inkomster som ska omfördelas till befolkningsgrupper utan inkomster. 
Ett ökat antal äldre ställer emellertid större krav på olika samhälls-
funktioner, inte minst på lokal och regional nivå. Fler äldre leder till 
högre kostnader för välfärdstjänster riktade till äldre.23 I vilken takt 
dessa kostnader uppkommer är till en betydande del beroende av i 
vilken utsträckning äldres hälsosituation utvecklas; för närvarande 
sker en successiv förbättring av de äldres hälsa vilket är positivt för 
individen men också en fördel ur samhällsekonomisk och kommu-
nalekonomisk synvinkel. 

Utmaningarna när det gäller insatser för äldre kommer att vara 
särskilt stora i de avlägset eller mycket avlägsna landsbygdskom-
munerna, eftersom antalet personer i arbetsför ålder kommer att 
minska samtidigt som andelen äldre kommer att öka i dessa typer av 
kommuner.  

6.4 Kommunerna i ett förändrat 
demografiskt landskap 

Kommunblocksreformen som genomfördes i början av 1970-talet 
syftade till att skapa självständiga och bärkraftiga kommuner. Befolk-
ningsutvecklingen därefter har emellertid skapat ett nytt demogra-
fiskt landskap som påverkar kommunernas kapacitet att hantera sitt 
uppdrag. Bland landets kommuner finns således två extremgrupper 
– de allra minsta kommunerna med en ständig kraftig minskning av 
befolkningen och ett nittiotal kommuner med ständigt kraftig ökning 
av befolkningen. 

Befolkningsförändringen handlar inte enbart om fler eller färre 
invånare utan också om sammansättningen i befolkningen. Fram-
för allt är det tydligt att befolkningsmässigt små kommuner har fått 
en större andel äldre. Sedan 1974 har andelen 80 år och äldre av den 
totala befolkningen ökat med 140 procent i minskande kommuner 
och med 57 procent i växande kommuner. 

Nästan alla FA-regioner kommer att få en större andel äldre 
(65 år och äldre) till 2040. En intressant iakttagelse är dock att antalet 
äldre inte fortsätter att öka i vissa områden utan snarare förväntas 

 
23 Kostnadsutjämningssystemet ska utjämna för strukturellt betingade kostnader såsom en 
stor andel äldre eller yngre i kommunernas befolkning. 



Demografisk utveckling och territoriella förutsättningar SOU 2020:8 

174 

minska i vissa FA-regioner och kommuner. Långtidsutredningens 
framskrivningar pekar på att antalet äldre kommer att minska i 29 kom-
muner 2013–2040. Den demografiska utvecklingen har i dessa kom-
muner gått så långt att antalet personer i arbetsför ålder är för få för 
att gruppen äldre ska kunna öka de kommande åren. Dessa kommu-
ner utgörs företrädesvis av mycket avlägsna landsbygdskommuner. 
Det sjunkande antalet äldre i vissa kommuner kan innebära att in-
vesteringsbehoven inom äldreomsorgen lindras. 

Förändringarna i det demografiska landskapet påverkar förutsätt-
ningarna för kommunalpolitiken i de olika kommuntyperna på ett 
avgörande sätt.24 Starkt växande kommuner ställs inför stora inve-
steringsbehov i exempelvis förskolor, skolor, bostäder och infrastruk-
tur. Omfattande investeringsbehov innebär ofta behov av ökad upp-
låning. Kommuner med minskande befolkning ställs i stället inför 
utmaningar att anpassa kostymen till en mindre verksamhet. An-
passningen till en minskad befolkning är svårast i kommuner med 
långa avstånd och spritt bosättningsmönster. 

6.4.1 Växande kommuner 

Studier som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort under 
senare år ger genomgående positiva omdömen om att kommuner 
med befolkningstillväxt generellt sett har relativt god och stabil eko-
nomi samt en väl fungerande demokrati. Medborgarna i dessa kom-
muner är relativt nöjda med kommunerna både som plats att bo på 
och som serviceproducent.25 Men det finns samtidigt utmaningar för 
de växande kommunerna. 

Det som framför allt lyfts fram i en studie av statsvetaren Anders 
Lidström som bygger på intervjuer lokalt, är behovet av invester-
ingar.26 Kraftig befolkningstillväxt leder till brist på bostäder, under-
dimensionerade kommunikationssystem och behov av att bygga 
förskolor och skolor samt utöka andra former av kommunal service. 
Lidström menar att utmaningen ligger i att hinna med och finna 

 
24 SKL (2015), Urbanisering – utmaningar för kommuner med växande och minskande be-
folkning och Lidström, A. (2018), Urbaniseringen, stadsregionerna och bostadsplaneringen. 
Bostad 2030, rapport 3. 
25 Ibid. 
26 Lidström, A. (2015), ”Växande kommuners utmaningar” i SKL (2015), Urbanisering – ut-
maningar för kommuner med växande och minskande befolkning.  
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lösningar på dessa investeringsbehov men också i att tidsmässigt 
matcha investeringar i förhållande till när dessa behov uppstår. 

Konsekvenser av vidgade stadsregioner 

Inte minst i storstadsregioner leder utvecklingen till att mark- och 
planfrågorna får en hög prioritet. Kommunerna kritiserar ofta staten 
för att planprocessen är för utdragen i tiden samt att byggregler och 
riksintressen av bevarandekaraktär skapar onödigt stora hinder för 
ett ökat bostadsbyggande. Lidström lyfter fram att tillväxtkommu-
nerna ofta måste förhålla sig till olika former av protester och över-
klaganden, exempelvis när det gäller byggande på mark som har be-
tydelse för naturvård och friluftsliv.27 

I de växande kommunerna skapas också nya förutsättningar för 
de politiska institutionerna. De kollektiva problemen och behoven 
sträcker sig i allt större utsträckning över kommungränserna och är 
gemensamma för hela stadsregionen; det gäller exempelvis trafik, 
miljö och bostadsbyggande.28 Användningen av marken i en kom-
mun kan påverka förutsättningarna för planeringen i grannkommu-
nerna. Den centrala stadens nationella och internationella konkur-
renskraft hänger inte bara på de förutsättningar som finns i staden 
utan beror på den samlade kraften i hela regionen. En annan aspekt 
är det fria skolvalet som skapar ett behov av samplanering av utbild-
ningsutbudet i hela regionen. Men även förekomsten av segregation 
samt stora sociala och ekonomiska skillnader mellan olika befolknings-
grupper kan uppfattas som en gemensam angelägenhet för flera kom-
muner inom stadsregionen att arbeta med. Förekomsten av gemen-
samma problem och behov inom en stadsregion har konsekvenser för 
de enskilda kommunerna genom att det i praktiken innebär en begräns-
ning av kommunernas handlingsutrymme. 

Redan i dag finns system för att hantera kollektiva problem som 
är gemensamma för flera kommuner. Staten svarar exempelvis för 
vissa större genomfartsleder och flygplatser. Annat sköts av regio-
nerna, exempelvis kollektivtrafiken (ibland gemensamt med kom-
munerna). Det är också relativt vanligt att kommunerna samarbetar 

 
27 Lidström, A. (2015), ”Växande kommuners utmaningar” i SKL (2015), Urbanisering – ut-
maningar för kommuner med växande och minskande befolkning. 
28 Lidström, A. (2018), Urbanisering, stadsregionerna och bostadsplaneringen. Bostad 2030 rap-
port 3. 
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i olika former om vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering 
samt räddningstjänst. Den regionala nivån är emellertid sällan anpas-
sade till stadsregionernas faktiska utbredning. 

I en översikt över Stockholmsregionens utvecklingsförutsättningar 
konstaterar OECD att länsindelningen inte är anpassad till de utm-
aningar och uppgifter som storstadsregionen har att hantera, efter-
som pendlingsomlandet kring Stockholm även omfattar delar av 
Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län.29 Göteborgs pend-
lingsomland utgör bara en mindre del av Västra Götalands län och 
omfattar dessutom delar av norra Hallands län. 

Socioekonomiskt utsatta områden 

Utvecklingen i de växande kommunerna leder inte bara till utma-
ningar som är kopplade till investeringar utan också till sociala ut-
maningar. Det gäller främst den tilltagande segregationen. Segrega-
tionen förstärks av ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor bl.a. 
som en följd av en ökad andel invandrare med svaga ekonomiska 
resurser.  

Det har dock under de senaste årens högkonjunktur i Sverige 
blivit lättare även för nyanlända invandrare att få arbete. Trots detta 
är sysselsättningsgraden lägre och arbetslösheten högre i många socio-
ekonomiskt utsatta bostadsområden. 

Skolresultaten är också sämre i de socioekonomiskt mest utsatta 
bostadsområdena, där de ökade resultatskillnaderna mellan olika sko-
lor till en betydande del beror på att elever med utländsk och svensk 
bakgrund i allt större utsträckning går i olika skolor. Både staten och 
kommunerna har ett ansvar för att alla skolor ges förutsättningar att 
erbjuda en likvärdig utbildning som möter elevernas förutsättningar 
och behov i alla bostadsområden, från förskola till gymnasium. 

Utmärkande för brottsligheten i de socioekonomiskt mest ut-
satta områdena är bl.a. förekomsten av kriminella nätverk och ut-
pressning av näringsidkare i området, ordningsstörningar, skjutningar, 
bilbränder samt öppen narkotikahandel. En större andel av de som 

 
29 Lidström, A. (2018), Urbaniseringen, stadsregionerna och bostadsplaneringen. Bostad 2030, 
rapport 3. Se också SOU 2016:48, Regional indelning – tre nya län, delbetänkande av Indel-
ningskommittén samt SOU 2018:10, Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional 
nivå, slutbetänkande av Indelningskommittén. 
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bor i dessa områden känner sig mer oroliga för att utsättas för brott 
och blir också mer utsatta för brott.30 

Den dåvarande regeringen redovisade 2018 en långsiktig strategi 
för att minska och motverka segregation under perioden 2018–2028. 
De fem prioriterade områdena i strategin är boende, utbildning, 
arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet. De 
prioriterade områdena hänger samman och påverkar varandra. Mot 
denna bakgrund konstateras i strategin att det inte finns någon en-
skild insats som kan bryta segregationen, utan det krävs ett lång-
siktigt sektorsövergripande arbete av en bred uppsättning av aktörer 
på såväl nationell, regional som lokal nivå. Under 2018 införde 
regeringen ett stöd som vänder sig till 32 kommuner med områden 
som behöver stärka sin ekonomiska och sociala utveckling. Reger-
ingen valde ut kommunerna på basis av kriterierna hög arbetslöshet, 
låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad.31 

Kommunerna och regionerna har givetvis viktiga roller för att 
dels identifiera bristerna i de socioekonomiskt utsatta bostadsom-
rådena, dels att genomföra sådana åtgärder som faller inom det kom-
munala ansvarsområdet. De allmännyttiga och de privata bostads-
företagen har en strategisk roll i utvecklingen av bostadsområdena. 

6.4.2 Minskande kommuner 

Liksom de växande kommunerna har sina problem har de kommuner 
som minskar sin befolkning sina speciella utmaningar.32 När befolk-
ningen minskar, minskar också kommunens skatteunderlag. Sam-
tidigt minskar behovet av service genom att det är färre som behöver 
servicen. För att hantera denna situation måste servicen och organi-
sationen successivt skalas ned, samtidigt som det gäller att klara av att 
tillhandahålla en kvalitetsmässigt bra service för medborgarna. Lag-
stiftningen gör ingen skillnad på kommuner av olika storlek, utan 
uppdraget är i grunden det samma. 

 
30 Brottsförebyggande rådet (2018), Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 2006–
2017. En rapport om utsatthet, otrygghet och förtroende utifrån Nationella trygghetsunder-
sökningen, rapport 2018:9. 
31 Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta om-
råden. 
32 Underlaget för beskrivningen är Syssner, J. och Olausson, A. (2015) ”Att vara en krympande 
kommun” i SKL, Urbanisering – Utmaningar för kommuner med växande och minskande 
befolkning. 
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Eftersom kommuner med minskande befolkning ofta också har 
en åldrande befolkning måste resurser skapas för en utbyggnad av 
äldreomsorgen. Det är en stor utmaning, särskilt för kommuner som 
redan har en hög kommunalskatt. Några tydliga kvalitetsskillnader 
inom äldreomsorgen mellan växande och minskande kommuner har 
inte framkommit men de minskande kommunerna har genomgående 
en högre kostnadsnivå för äldreomsorgen. 

När befolkningen minskar måste ofta skolenheter läggas ned och 
klasserna göras mindre på grund av vikande elevunderlag. Det finns 
exempel på kommuner som sedan 1970-talet näst intill har halverat 
antalet elever i grundskolan. Skolans organisation är dock inte bara 
en fråga om kostnader utan också en fråga om kvalitet, och om möj-
ligheten att möta de krav som staten ställer på skolan. Det handlar 
exempelvis om att kunna ha fler behöriga ämneslärare. SKR har kon-
staterat att minskande kommuner har svårt att få tillgång till special-
pedagoger och olika stödresurser. 

Elever i växande kommuner har bättre skolresultat än elever i 
minskande kommuner oavsett om man jämför meritvärde eller andel 
med minst godkänt i svenska, engelska eller matematik.33  

Inom det kommunaltekniska området är det ett problem att infra-
strukturen är uppbyggd för en större befolkning. Många av de anlägg-
ningar som finns i kommunerna byggdes under 1960- och 1970-talen 
då flera kommuner upplevde en stark tillväxt i befolkning och eko-
nomi. Nu måste många fastigheter, simhallar, vatten och avlopp samt 
gatunät renoveras. Samtidigt krymper avgiftskollektivet; kostnaderna 
för drift och underhåll ska fördelas på färre användare. Möjligheterna 
att skapa ett positivt resultat i driftbudgeten och utrymme för mer 
omfattande investeringar är också ofta mycket litet. Resultatet blir 
att många kommuner skjuter ett omfattande investerings- och under-
hållsbehov framför sig och nödvändiga underhållsåtgärder förs vidare 
till kommande generationer. 

Kompetenskraven på kommunerna ökar ständigt, samtidigt som 
den lilla kommunen inte har ett tillräckligt befolkningsunderlag för 
att inrätta specialtjänster. Jurister, barnpsykologer, miljöinspektörer, 
arkitekter och programmerare är exempel på specialisttjänster som 
kommunen förväntas ha, oavsett hur befolkningsunderlaget för-
ändras. 

 
33 Syssner, J. och Olausson, A. (2015), ”Att vara en krympande kommun” i SKL (2015), 
Urbanisering – Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning.  
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Kommunernas organisatoriska överbyggnad, dvs. den centrala 
administrationen och den politiska organisationen, är ofta redan 
mycket slimmad i små minskande kommuner och är därför svår att 
ytterligare minska i takt med befolkningsminskningen. Tvärtom finns 
det ofta ett behov av att bygga ut den centrala administrationen för 
att exempelvis kunna utveckla it-systemen och bedriva annat utveck-
lingsarbete. 

De små och minskande kommunerna har ofta svårt att hävda sig 
i konkurrensen om personal. Det gäller särskilt i s.k. pendlingskom-
muner, som ingår i en större arbetsmarknadsregion. 

Utmaningarna för de minskande kommunerna är av en karaktär 
som gör det nödvändigt att ställa frågan: Går det att leverera bra väl-
färd givet de förutsättningar som minskande kommuner har? I en 
studie som Josefina Syssner och Albin Olausson utfört på uppdrag 
av SKR34 finns indikationer på att det inte är alldeles självklart att alla 
kommuner med kontinuerlig befolkningsminskning har förmåga att 
ge medborgarna en service som är likvärdig med vad som erbjuds i 
andra kommuner.  

En krympande och åldrande befolkning ställer stora krav på kom-
munernas anpassnings- och omställningsförmåga. Samtidigt visar 
Syssner och Olaussons studier att det kan vara politiskt svårt att mani-
festera befolkningsminskningen genom att fatta långsiktiga beslut om 
neddragningar i verksamheten; sådana beslut möter ofta protester 
från dem som berörs av besluten, exempelvis när skolor läggs ned. 
Känslan av att samhället monteras ned kan med andra ord verka hind-
rande för nödvändiga anpassningar av den kommunala verksam-
heten till nya demografiska och ekonomiska förutsättningar. Sam-
tidigt finns det utan tvekan ett behov av att kommuner formulerar 
strategier för att möta de utmaningar som en befolkningsminskning 
innebär. Det finns exempel på kommuner som både har lyckats for-
mulera långsiktiga mål för en omstrukturering av den kommunala 
verksamheten och strategier för att utveckla kommunen med syfte 
att begränsa den negativa befolkningsutvecklingen.35 

Det är en utmanande pedagogisk uppgift för de förtroendevalda 
i minskande kommuner att förklara behovet av anpassning efter för-
sämrade ekonomiska förutsättningar och samtidigt söka skapa engage-
mang och framtidstro. Uppgiften blir inte enklare av att kapaciteten 

 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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för ett strategiskt handlande ofta är alltför begränsad i små och 
krympande kommuner, bl.a. på grund av svårigheten att rekrytera 
ledande tjänstepersoner. De kommuner som har det största behovet 
av att utveckla strategier för att hantera en långvarig befolknings-
minskning tenderar ofta att ha de minsta resurserna för att utarbeta 
dessa strategier.36 

Det är ingen tvekan om att de folkvalda i kommuner med lång-
varig befolkningsminskning har ett svårt uppdrag. De förändringar 
som måste genomföras på grund av minskade elevkullar och en mer 
begränsad ekonomi uppskattas inte av medborgarna. I stället möts 
såväl förtroendevalda som tjänstepersoner ofta av misstro när de ska 
föra en diskussion med medborgarna om nödvändiga prioriteringar 
och förändringar av organisationen av kommunens verksamheter. 

Det finns också en tendens i krympande kommuner att minska 
antalet mandat i fullmäktige och även antalet nämnder. Denna fråga 
behandlas vidare i kapitel 9. 

6.4.3 Kommuner med många säsongsboende 

Vid sidan av kommuner där befolkningen växer och kommuner där 
befolkningen minskar finns en kategori kommuner där den faktiska 
befolkningen varierar över året, dvs. kommuner med många säsongs-
boende.  

Det kan vara svårt att mäta eller uppskatta hur stora effekter 
många säsongsboende har på en kommun. Nordiska ministerrådets 
forskningsinstitut Nordregio har tagit fram ett mått på förhållandet 
mellan den totala årliga befolkningen (dvs. både permanent boende 
och säsongsboende) och den permanenta befolkningen i en kommun. 
Måttet visar de potentiella effekterna av säsongsboende i nordiska kom-
muner.37 De kommuner i Sverige där det är allra flest säsongsboende i 
förhållande till den permanent boende befolkningen är Härjedalen, 
Älvdalen, Malung-Sälen och Borgholm. Andra kommuner som har 
många säsongsboende i förhållande till den permanent boende befolk-

 
36 Se också Tillväxtanalys (2011), Utvecklingskraft i kommuner och regioner, tillväxtarbete i 
flernivåstyrningens tidevarv, rapport 2011:1 och Tillväxtanalys (2013), Lokalt näringslivsarbete 
– förutsättningar och begränsningar, rapport 2013:10. 
37 Nordregio (2019), Urban-rural flows from seasonal tourism and second homes. Planning chal-
lenges and strategies in the Nordics, Nordregio report 2019:13. 
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ningen är t.ex. Tanum, Sotenäs, Orust, Norrtälje, Valdemarsvik, Åre, 
Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea. 

I kommuner med många säsongsboende kan belastningen på t.ex. 
vatten och avlopp, avfallshantering och gator och vägar variera kraf-
tigt under året. Ökande antal fritidshusboende kan innebära ett ökat 
tryck på t.ex. bygglovshantering och det ställer också krav på kom-
munernas kapacitet och kompetens vad gäller fysisk planering. Efter-
som säsongsboende inte är folkbokförda i dessa kommuner och där-
med inte heller betalar kommunalskatt, är skatteintäkterna inte i 
paritet med de kostnader som de säsongsboende ger upphov till. 
Kommunerna måste tillhandahålla service som säsongsboende och 
även besökare nyttjar, vilket kan innebära en ökad belastning på 
kommunernas ekonomi. Det har framförts förslag, t.ex. i Jämtland 
och på Gotland, om att införa särskilda turistavgifter som syftar till 
att kompensera för de ökade utgifter som kommunerna har på grund 
av många besökare.  

Det är dock viktigt att understryka att många säsongsboende och 
besökande även innebär stora fördelar för dessa kommuner. Att 
befolkningen i många fall mångdubblas under högsäsong skapar ett 
underlag för ett brett utbud av handel även under lågsäsong. Det har 
också positiva effekter för det lokala näringslivet i form av fler företag 
och arbetstillfällen. Fastighetsavgiften som tillfaller kommuner inne-
bär också relativt stora intäkter för kommuner med många fritids-
hus. Bland de tio kommuner som 2018 hade högst inkomster från 
fastighetsavgifter per invånare var en majoritet kommuner med många 
fritidshus (Borgholm, Tjörn, Orust, Båstad, Sotenäs, Mörbylånga, 
Tanum och Öckerö).38 Fastigheter som är byggda 2012 eller senare 
är dock undantagna från fastighetsavgift de första 15 åren, vilket kan 
begränsa intäkterna från fastighetsavgiften om en kommun har många 
nybyggda fritidshus. 

6.5 Kommunernas socioekonomiska profil 

Utöver den demografiska utvecklingen påverkar även en mängd socio-
ekonomiska faktorer kommunernas förutsättningar och möjligheter 
att erbjuda god service och välfärd till sina invånare. De socioeko-
nomiska skillnaderna mellan kommunerna är stora och dessa skill-

 
38 SCB:s statistikdatabas. 



Demografisk utveckling och territoriella förutsättningar SOU 2020:8 

182 

nader tenderar i flera avseenden att öka. De stora olikheterna aktuali-
serar diskussionen om ett land som glider isär och hur stora skill-
nader som kan tillåtas innan åtgärder bör sättas in. Den har också 
betydelse för Kommunutredningens uppdrag, eftersom utvecklingen 
påverkar kommunernas kapacitet att klara sina uppgifter. 

6.5.1 Fem kommungrupper utifrån likheter i socioekonomi 

Kommunutredningen har låtit analysera den socioekonomiska situa-
tionen och utvecklingen i landets 290 kommuner utifrån tio indika-
torer, varefter kommunerna har klassificerats och grupperats med 
hjälp av en särskilt utvecklad analysmodell.39 Indikatorerna belyser 
sådant som sysselsättning och arbetslöshet, andel unga och gamla, 
ekonomiskt bistånd och ohälsotal, utbildning, inkomster samt födda 
utanför EU/EFTA-området. Analysen leder fram till att fem kommun-
grupper (s.k. SEKOM-grupper) utkristalliseras utifrån likheter i socio-
ekonomin.40 Med en viss generalisering kan kommungrupperna också 
namnges, även om namnen inte fullt ut är betecknande för alla kom-
muner i varje grupp. 

Den första gruppen (lila grupp i figurerna 6.11–6.16) kan kallas 
för det ”välmående pendlings-Sverige”. Här återfinns 36 kommuner 
som tillsammans utgör 12 procent av landets totala befolkning. In-
vånarna har en hög utbildningsnivå, arbete med hög inkomst och 
låga ohälsotal. I gruppen finns många barnfamiljer och därmed en 
stark återväxt av nya generationer. Exempel på kommuner i denna 
grupp är Lomma, Sollentuna, Partille, Vellinge, Danderyd och 
Mölndal. De flesta ligger på pendlingsavstånd till någon av våra tre 
storstäder Stockholm, Malmö eller Göteborg. Det kan också noteras 
att många av de kommuner som har bildats genom delningar av större 
kommuner sedan 1980-talet återfinns i denna grupp. 

Den andra gruppen (orange grupp) skulle kan kallas ”produktions-
Sverige”. Här återfinns 55 kommuner med tillsammans 55 procent 
av landets befolkning, bl.a. de tre storstäderna samt kommuner med 
universitet och högskolor. Här finns dessutom traditionellt starka 
industristäder. Gruppen kan sägas representera ett mångfaldens 
Sverige och kommunerna i orange grupp är heterogena i många socio-

 
39 Statisticon (2019), Socioekonomisk analys av Sveriges kommuner, underlagsrapport till Kom-
munutredningen. SEKOM står för Socioekonomisk analys av kommuner.  
40 Se bilaga 4. 
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ekonomiska avseenden. Även i den här gruppen finns en hög utbild-
ningsnivå, höga inkomster och låga ohälsotal. Det finns också en god 
generationsåterväxt och en förhållandevis hög andel av befolkningen 
är född utanför EU/EFTA-området. 

Den tredje gruppen (grön grupp) kan kallas det ”välmående lands-
bygds-Sverige”. Här återfinns 65 kommuner med motsvarande 16 pro-
cent av landets befolkning, t.ex. många av Sveriges turistkommuner 
som Åre, Tjörn, Sotenäs, Leksand och Gotland. Inkomstnivåerna är 
förhållandevis höga, andelen förvärvsarbetande är hög och andelen 
invånare med ekonomiskt bistånd är låg. En väsentlig skillnad jäm-
fört med föregående grupp är att det i dessa kommuner finns en mer 
åldrande befolkningsstruktur och en lägre generationsåterväxt. 

Den fjärde gruppen (blå grupp) kan kallas ”strukturomvandlings-
Sverige”. Här återfinns 8 procent av landets befolkning i 59 kommuner. 
Dessa kommuner präglas av låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet 
och låg inkomstnivå. Även här noteras en åldrande befolkningsstruk-
tur. Exempel på kommuner i den gruppen är Katrineholm, Lessebo, 
Perstorp, Härnösand, Kristinehamn och Munkedal. 

Den femte gruppen (gul grupp) skulle kunna kallas ett ”landsbygds-
Sverige med utmaningar”. Den består av 75 kommuner omfattande 
10 procent av landets befolkning. Kännetecknande för dessa kom-
muner är framför allt en starkt åldrande befolkningsstruktur, låg 
generationsåterväxt samt låga inkomst- och utbildningsnivåer. Några 
exempel på kommuner i denna grupp är Simrishamn, Vansbro, 
Valdemarsvik, Storuman och Heby. 

Givetvis finns det många exempel på kommuner som ligger på 
gränsen mellan grupperna. Inte minst är det svårt att dra upp en tyd-
lig gräns mellan de två sistnämnda grupperna, där både industribeto-
nade och landsbygdsbetonade kommuner återfinns i bägge grupperna. 
Det finns även exempel på kommuner som över tid rört sig mellan 
grupperna, vilket också beskrivs i analysen.  

6.5.2 Skillnaderna i socioekonomiska förutsättningar tilltar 

Det intressanta är dock att skillnaderna mellan grupperna i flera av-
seenden verkar tillta. Framför allt gäller det fyra av indikatorerna: 

Den första tilltagande skillnaden handlar om nettoinkomsten, där 
de pendlingsnära lila kommunerna drar ifrån övriga kommuner (se 
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figur 6.11).41 Skillnaden var stor redan 2005 och den har mer eller 
mindre fördubblats under de senaste tolv åren. Med stora inkomst-
skillnader följer också stora skillnader i levnadskostnader inte minst 
boendekostnader. 

Figur 6.11 Nettoinkomst  

Tusental kronor 

 
Källa: Statisticon. 

 
 

Den andra tilltagande skillnaden avser andelen invånare födda utan-
för EU/EFTA (se figur 6.12). I den orange kommungruppen inne-
hållande våra storstadskommuner, universitetsstäder, större industri-
kommuner, etc. har andelen varit väsentligen högre under många år, 
men skillnaderna gentemot övriga grupper ökar kraftigt. 

 
41 Diagrammen är boxplottar som syftar till att visa nivå och spridning i respektive grupp. 
Dock visas inte data mindre än första kvartilen och data större än tredje kvartilen. En stapels 
höjd visar kvartilavståndet i respektive grupp, vilket motsvarar hälften av kommunerna kring 
medianen som illustreras med ett svart streck i varje stapel. 
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Figur 6.12 Födda utanför EU/EFTA  

Procent 

 
Källa: Statisticon. 

 
 
Den tredje tilltagande skillnaden gäller den allt lägre andelen ungdo-
mar som når gymnasiebehörighet (se figur 6.13). Det finns anledning 
att tro att den ökade invandringen spelar viss roll för denna utveck-
ling men den negativa trenden har pågått de senaste tolv åren och det 
är först sedan 2015 som invandringen och asylmottagningen varit 
relativt hög. Utvecklingen medför en påtaglig risk för en negativ ut-
veckling när det gäller sysselsättning, arbetslöshet och folkhälsa i redan 
socioekonomiskt utsatta kommuner. 
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Figur 6.13 Gymnasiebehörighet  

Procent 

 
Källa: Statisticon. 

 
 
Den fjärde tilltagande skillnaden gäller andel öppet arbetslösa 
(figur 6.14). Medan minskningar kan noteras de senaste åren i den 
lila, den gröna och den orange gruppen har andelen öppet arbetslösa 
ökat i den blå gruppen, dvs. kommuner med stark strukturomvand-
ling. Den generella ökningen för 2017 beror till stor del på ett tids-
seriebrott. 
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Figur 6.14 Öppet arbetslösa 

Procent 

 
Källa: Statisticon. 

 
 
Kommungruppernas inbördes förhållanden och hur enskilda kom-
muner rör sig inom och mellan grupperna påverkas framför allt av 
människors flyttmönster. Studeras inrikes flyttnetton efter födelse-
bakgrund (födda i Sverige respektive utanför EU/EFTA) framträder 
tydliga mönster som påtagligt påverkar kommunernas socioekonomi. 
Personer födda i Sverige flyttar framför allt till de välmående pend-
lingskommunerna i den lila gruppen, och under senare år även i viss 
mån till den gröna gruppens välmående landsbygdskommuner (se 
figur 6.15).  
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Figur 6.15 Inrikes flyttnetton för flyttare födda i Sverige,  
per SEKOM-grupp 2005–2018 

 
Källa: Statisticon. 

 
 
Den orange gruppen med många större städer har under senare år 
fått ett allt större negativt inrikes flyttnetto bland svenskfödda. Flyt-
tare födda utanför EU/EFTA rör sig däremot i huvudsak till denna 
grupp av kommuner, men även i viss mån till den lila gruppens pend-
lingskommuner (se figur 6.16). 
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Figur 6.16 Inrikes flyttnetton för flyttare födda utanför EU/EFTA,  
per SEKOM-grupp 2005–2018 

 
Källa: Statisticon. 

 
 
En konsekvens av detta är en successiv förändring av befolkningens 
sammansättning i många kommuner i den orange gruppen. Förenklat 
uttryckt flyttar personer födda i Sverige från de större städerna till 
pendlingsnära eller boendeattraktiva kommuner i de lila eller gröna 
grupperna. Samtidigt flyttar invånare födda utanför EU/EFTA i stor 
utsträckning till större städer från kommuner i de andra grupperna.  

Det bör observeras att analysen ovan enbart studerar inrikes flytt-
ningar. Det är fortfarande så att varje socioekonomisk grupp upp-
visar totalt sett positiva flyttnetton för gruppen födda utanför 
EU/EFTA. Orsaken är att det i samtliga grupper finns ett konti-
nuerligt positivt utrikes flyttnetto som kompenserar för eventuella 
negativa inrikes flyttnetton. 

Jämte födelsebakgrund har även ålder stor betydelse för hur man 
flyttar. Människor i åldersgruppen 19–24 år flyttar i stor utsträck-
ning till universitets- och högskolesäten i den orange gruppen, vilket 
leder till positiva flyttnetton. Samtliga övriga grupper har negativa flytt-
netton för denna åldersgrupp. Åldersgrupperna 0–18 år samt 25–44 år, 
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dvs. barnfamiljerna lämnar, dock den orange gruppen i stor utsträck-
ning. Flyttningar sker här främst till kommuner i den lila och gröna 
gruppen, dvs. välmående pendlings- respektive landsbygdskommuner. 

6.5.3 Socioekonomiska förutsättningar påverkar 
kommunernas kapacitet 

Sverige som helhet har under de senaste åren befunnit sig i ett läge 
med ökande förvärvsgrader och nettoinkomster. Arbetslösheten och 
det offentliga försörjningsstödet har sjunkit. Samtidigt ökar de socio-
ekonomiska skillnaderna mellan landets kommuner. Detta föranle-
der frågan om det finns en gräns för hur olika levnadsförutsättningarna 
kan vara i landets 290 kommuner. Särskilt ökar olikheterna mellan 
kommunerna när det gäller nettoinkomster, andelen invånare födda 
utanför EU/EFTA och andelen ungdomar med gymnasiebehörighet. 

De socioekonomiska förändringarna leder inte bara till ökad 
polarisering mellan kommuner utan de påverkar också förutsätt-
ningarna och kapaciteten att erbjuda god välfärd och service till in-
vånarna. Att skillnaderna ökar mellan kommuner avseende exem-
pelvis inkomster och andelen födda utanför EU/EFTA har en direkt 
påverkan på kommunernas ekonomi. Att skillnaderna ökar avseende 
gymnasiebehörighet och att den dessutom generellt sett minskar är 
allvarligt och oroväckande för kompetensförsörjningen men ökar 
också risken för arbetslöshet och ohälsa. 

Den faktor som framför allt påverkat kommunernas socioeko-
nomiska situation under senare år är de stora skillnaderna i flytt-
mönster med avseende på födelsebakgrund. Även om invandringen 
momentant varit stor och inneburit ökande befolkning i många 
kommuner som tidigare haft befolkningsminskning ökar nu sekun-
därflyttningen, när många personer födda utanför EU/EFTA söker 
sig mot större städer (se kapitel 10). Det innebär att många mindre 
kommuner har fått ta kostnader för flyktingmottagning och integra-
tionsåtgärder, men i mindre omfattning får skörda frukterna i form 
av kompetenstillskott och nya skattebetalare när dessa personer kom-
mer in på arbetsmarknaden. 

Den svenskfödda delen av befolkningen har ett annat flyttmönster, 
eftersom denna grupp i allt större omfattning flyttar från de större 
städerna och i stället bosätter sig i de mer välmående pendlings- och 
landsbygdskommunerna. Det innebär goda skatteintäkter, eftersom 
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det ofta handlar om personer med relativt höga inkomster. Men det 
medför också ökade kostnader eftersom det i många fall är barn-
familjer som flyttar, vilket ökar behoven av investeringar i barnom-
sorg och skolor. 

Det mest problematiska socioekonomiska läget har de kommuner 
som i analysen ovan betecknas som strukturomvandlingskommuner 
och landsbygdskommuner med utmaningar. Det handlar om 134 kom-
muner, dvs. närmare hälften av landets 290 kommuner men med 
endast 18 procent av befolkningen. Betecknande för dessa kommu-
ner är åldrande befolkning, lägre inkomster och utbildningsnivåer 
samt högre arbetslöshet. Det är också här som kapacitetsproblemen 
i kommunernas verksamhet blir som mest påtagliga. 

6.6 Identitet och territoriell anknytning 

Stadsregionernas utveckling har medfört att medborgarna har fått en 
allt svagare koppling till den egna kommunen. De som pendlar till 
arbete och studier över kommungränser tillbringar i praktiken bara 
en del av den vakna tiden i hemkommunen. Genom kommunernas 
integrering i stadsregionerna kan också invånare i en kommun komma 
att påverkas av politiska beslut i andra kommuner – beslut som man 
inte har något inflytande över. Utvecklingen av den centrala staden 
kan vara lika viktig för pendlarna som för de som redan bor där. Ett 
exempel på detta är ombyggnaden av Slussen i Stockholm som berör 
tusentals invånare i Nacka och Värmdö som ska passera Slussen varje 
dag på väg till sitt arbete i Stockholm och som får längre restid till 
arbetet på grund av de pågående byggnadsarbetena. 

Den integrering som sker i stadsregionerna har direkta konse-
kvenser för medborgarnas politiska handlande. De utövar sin lokala 
rösträtt och betalar kommunalskatt i sin hemkommun men kan 
mycket väl ha intresse av politik i andra kommuner och kan även ha 
försökt att påverka andra kommuners beslut. 

En undersökning som gjordes av medborgarnas politiska orien-
tering i två stadsregioner 2009 visar att medborgarna i första hand 
utövar sitt politiska intresse och engagemang i den egna kommunen, 
men den politiska orienteringen mot andra kommuner är ändå 
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påtaglig.42 Politisk orientering fångades in med ett antal indikatorer: 
intresse för lokala nyheter och politik, i vad mån man pratar med 
andra invånare om lokal politik, om man försökt påverka andra in-
vånares politiska uppfattningar och om man har försökt påverka 
beslutsfattare. Undersökningen visade att medborgarna i första hand 
utövar sitt politiska intresse och engagemang i den egna kommunen, 
men den politiska orienteringen mot andra kommuner är ändå på-
taglig. Den starkaste orienteringen mot andra kommuner finns hos de 
boende i kranskommunerna gentemot politik i den centrala staden. 

Ett annat uttryck för den stadsregionala sammanvävningen är att 
medborgarna i stadsregionerna har en territoriell identitet som i hög 
grad sträcker sig förbi den egna kommungränsen. När så mycket 
som är relevant för medborgarna utspelar sig utanför den egna kom-
munen eller gäller stadsregionen som helhet förskjuts också hemhörig-
hetskänslan. 

Sammantaget visar undersökningen att medborgarna i första hand 
känner sig hemma i den egna kommunen, men att den lokala hem-
hörighetskänslan långsamt börjar att lösas upp som en konsekvens 
av att både medborgarna och kommunerna i ökande utsträckning ser 
sig som delar i en större region. 

6.7 Sammanfattande slutsatser 

Sveriges demografiska utveckling följer samma mönster som gäller 
för stora delar av världens övriga länder. Storstadsområdena ökar sin 
befolkning kraftigt medan befolkningsmässigt små områden, långt 
från större arbetsmarknader minskar i befolkning. Drivkrafterna bak-
om dagens urbanisering är starka genom att s.k. agglomerationsför-
delar uppstår. I ekonomiskt hänseende anses de urbana områdena 
innebära fördelar genom goda förutsättningar för delning, matchning 
och lärande. 

Enligt SCB:s befolkningsprognos från april 2018 förväntas det 
historiska mönstret av växande stadsregioner och krympande små 
landsbygdskommuner fortsätta fram till 2040. Sett över perioden 
1974–2040 förväntas befolkningen i mycket avlägsna landsbygds-

 
42 Lidström, A., Eklund, N. och Westin, K. (2017), ”Stadsregioner som demos i Sverige?” Stats-
vetenskaplig tidskrift, 119 (3). 
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kommuner i stort sett halveras medan storstadskommunernas be-
folkning ökar med 80 procent. 

Det innebär att skillnaderna mellan de minsta kommunerna och 
de största förväntas tillta. Antalet små kommuner med mindre än 
5 000 invånare förväntas öka från 9 till 21 mellan 1974 och 2040 och 
de allra minsta kommunerna beräknas få en befolkning på så lite som 
1 500 invånare. Samtidigt förväntas antalet stora kommuner med 
över 100 000 invånare öka från 10 till 27 under samma period.  

Den förväntade befolkningsutvecklingen innebär också tilltagande 
skillnader i befolkningens ålderssammansättning i de olika kommun-
kategorierna. Även om alla kommunkategorier förväntas få en större 
andel äldre (65 år och äldre) och en mindre andel i arbetsför ålder 
(20–64 år) ser ålderssammansättningen i mycket avlägsna landsbygds-
kommuner mest bekymmersam ut. 

Sett ur ett kapacitetsperspektiv sätter den demografiska utveck-
lingen press på de svenska kommunerna. Storstädernas starka befolk-
ningstillväxt medför ett antal utmaningar. Ändå innebär ett större 
befolkningsunderlag större möjligheter att bygga upp en hög kapacitet 
i kommunens organisation jämfört med de små och minskande lands-
bygdskommunerna. Motivet bakom 1974 års kommunindelnings-
reform, att skapa självständiga och bärkraftiga kommuner, blir på så 
sätt åter aktuellt mot bakgrund av den demografiska utvecklingen. 

En tydlig utvecklingstrend som finns parallellt med urbaniseringen 
är regionförstoring. Antalet statistiskt beräknade lokala arbetsmark-
nader (LA) har stadigt minskat över tid. År 1970 fanns 187 LA, 2016 
hade de minskat till 71. Regionförstoringen ser dock mycket olika 
ut i landets olika delar beroende på naturliga avståndsmässiga förut-
sättningar och på hur samhällsplanering och investeringar i trans-
portsystemen har förbättrat förutsättningarna för pendling. Utveck-
lingen innebär därmed att den nuvarande kommunindelningen i allt 
mindre grad speglar funktionella arbetsmarknadsregioner som utgör 
ett område inom vilka människor bor och arbetar. Utvecklingen 
innebär också en gradvis förskjutning där invånare i storstadskom-
muner i högre utsträckning upplever att de har en territoriell iden-
titet i storstadsområdet snarare än enbart i den egna kommunen. 

Vid sidan av växande skillnader i demografisk utveckling ökar de 
socioekonomiska skillnaderna mellan kommunerna. De socioekono-
miska skillnaderna påverkar kommunernas kapacitet att utföra sina 
uppgifter och erbjuda välfärd och service. Skillnader i inkomster mel-
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lan kommuner har direkt effekt på kommunernas ekonomi och skill-
nader i antalet personer som har gymnasiebehörighet påverkar kom-
petensförsörjningen negativt och kan leda till högre arbetslöshet och 
ohälsa. Nästan hälften av Sveriges kommuner befinner sig i en utsatt 
situation med hänsyn till socioekonomi med en allt äldre befolkning, 
högre arbetslöshet samt lägre utbildningsnivå och lägre inkomster. 
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7 Kommunernas ekonomi 

Kommunernas möjligheter att finansiera sin verksamhet är avgörande 
för att de ska kunna utföra sina lagstadgade uppgifter och tillhanda-
hålla likvärdiga välfärdstjänster i hela landet. Redan i nuläget är det 
betydande skillnader mellan kommunernas förutsättningar, och de 
prognoser Kommunutredningen redovisar pekar entydigt på att skill-
naderna kan komma att öka. 

För att kunna bedöma hur de demografiska förändringarna på-
verkar kommunernas ekonomi i ett långt tidsperspektiv använder 
utredningen dels Konjunkturinstitutets prognos för de offentliga 
finanserna från 2019,1 dels Långtidsutredningens analyser 2015 
(SOU 2015:101). Tidsperspektivet i båda dessa prognoser är 2040. 
Med ett sådant långt tidsperspektiv är det självklart att förutsätt-
ningarna för prognoserna kan förändras, t.ex. genom att det fattas 
politiska beslut som syftar till att motverka de negativa konsekven-
serna av förväntade demografiska förändringar. De prognoser som 
redovisas i följande kapitel visar hur utvecklingen blir om förutsätt-
ningarna inte ändras. 

7.1 God ekonomisk hushållning och balanskravet  

Kommunallagen (2017:725) innehåller de grundläggande reglerna för 
kommunernas ekonomiska förvaltning. I 1991 års kommunallag in-
fördes ett övergripande krav på god ekonomisk hushållning för kom-
munerna. Av 11 kap. 1 § kommunallagen framgår att kommunerna 
ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verk-
samhet som bedrivs genom kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 
1 Konjunkturinstitutet (2018), Hållbarhetsrapport 2018 för de offentliga finanserna; 
SOU 2015:101, Demografins regionala utmaningar. Långtidsutredningen 2015. 
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för kommunen. Ett exempel på vad som utgör god ekonomisk hus-
hållning finns i 11 kap. 2 § kommunallagen där det ställs krav på 
kommunernas medelsförvaltning. I lagens förarbeten gavs bl.a. föl-
jande exempel på vad som utgör god ekonomisk hushållning:  

En god hushållning bör vara att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna. Det är normalt inte god ekonomisk hushåll-
ning att finansiera löpande driftkostnader med lån. När en kommun 
får betalning vid en försäljning av en anläggningstillgång, eller får 
försäkringsersättning för en sådan tillgång, ska motsvarande belopp 
användas för att investera i andra anläggningstillgångar eller betala 
långfristiga skulder, med undantag för vissa särskilda fall när medlen 
kan användas på annat sätt. Det kan vara fallet när behovet av anlägg-
ningstillgångar minskar på grund av vikande befolkningsunderlag 
eller ändrad verksamhetsinriktning. I god ekonomisk hushållning lig-
ger också att man vårdar tillgångar väl, har god framförhållning i den 
fysiska planeringen och en effektiv organisation.2  

Ett nollresultat är inte tillräckligt för att kravet på god ekonomisk 
hushållning ska vara uppfyllt. För att kravet ska vara uppfyllt bör utfal-
let ligga på en nivå som realt sett åtminstone konsoliderar ekonomin.3  

Enligt 11 kap. 5 § andra stycket kommunallagen ska budgeten upp-
rättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, det s.k. balanskravet. 
Det innebär att i normalfallet ska årets resultat enligt resultaträk-
ningen, och förändringen av det egna kapitalet, vara positivt. In-
förandet av balanskravet skulle förhindra en fortlöpande urgröpning 
av den kommunala ekonomin och skapa förutsättningar för en lång-
siktigt stabil finansiell utveckling.4 Bakom balanskravet ligger den 
grundläggande idén om att varje generation ska bära de kostnader 
för service som den generationen beslutar om och konsumerar. Krav 
på hur balanskravet ska beräknas och redovisas har kommit att for-
maliseras5. 

Det kommunala balanskravet är en del av det nationella finans-
politiska ramverket och understödjer överskottsmålet.6 

 
2 Prop. 1990/91:117 s. 211. 
3 Prop. 1996/97:52 s. 32 f. 
4 Ibid., s. 29 f. 
5 Se 11 kap. 10 och 11 §§ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
6 Skr. 2017/18:207 Ramverket för finanspolitiken. 
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7.1.1 Mål på två procent 

Som framgått tidigare i kapitlet är det upp till varje kommun att tolka 
vad som är god ekonomisk hushållning. Kommunernas ekonomiska 
mål kan variera beroende på i vilken situation de befinner sig. En 
växande kommun kan behöva ställa höga krav på ekonomiskt resultat 
för att långsiktigt kunna klara sina investeringsbehov. En krympande 
kommun med lägre investeringsbehov kan däremot sätta lägre krav.  

Många kommuner använder ett ekonomiskt resultat på två pro-
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning som 
riktmärke för god ekonomisk hushållning. Ett överskott i resultat-
räkningen innebär att kommunen kan använda en del av de löpande 
resurserna för att finansiera investeringar, vilket dämpar skuldsätt-
ning och räntekostnader.7  

Under 2010-talet har tvåprocentsmålet ofta varit inom räckhåll 
för alla typer av kommuner (se figur 7.1). Mycket avlägsna lands-
bygdskommuner har dock haft svårt att nå två procent medan stor-
stadskommuner däremot har befunnit sig en god bit över två pro-
cent. Samtidigt är storstadskommunerna de kommuner som på grund 
av befolkningsökningar har de största behoven av nyinvesteringar. 
De höga resultaten motsvarar således ett större investeringsbehov 
som behöver finansieras.  

 
7 Mörk, E., Erlingsson, G. och Persson, L. (2019), Kommunernas framtid. Konjunkturrådets 
rapport, s. 66. 
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Figur 7.1 Ekonomiskt resultat på två procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag och utjämning 1998–2018 

 
Anm.: Figuren är uppdaterad av Kommunutredningen med 2018 års värden.  
Källa: Mörk, E., Erlingsson, G. och Persson, L. (2019), Konjunkturrådets rapport – kommunernas framtid. 
SNS förslag, s. 67.  

 
 
Från 2016–2017 har kommunernas ekonomiska resultat märkbart 
försämrats. Kommunkategorin mycket avlägsna landsbygdskommu-
ner har under den studerade tidsperioden redovisat relativt svaga eko-
nomiska resultat, och redovisade ett negativt ekonomiskt resultat 2018. 
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7.2 Kommunernas nettokostnader och skatteintäkter 

7.2.1 Utvecklingen av kommunernas nettokostnader 

Den genomsnittliga kommunens nettokostnad8 uppgick till cirka 
58 000 kronor per invånare 2018. Det är dock stora variationer mellan 
olika kommunkategoriers9 nettokostnader. Högst nettokostnader 
per invånare hade landsbygdskommuner, där den genomsnittliga 
nettokostnaden var 72 300 kronor per invånare för mycket avlägsna 
landsbygdskommuner 2018. Lägst nettokostnader per invånare har 
storstadskommuner, där den genomsnittliga nettokostnaden var 
50 900 kronor per invånare 2018. Det innebär att skillnaden i netto-
kostnader var drygt 21 000 kronor per invånare mellan den kommun-
kategori som har högst nettokostnader och den kommunkategori 
som hade lägst nettokostnader 2018.  

Figur 7.2 beskriver utvecklingen av de olika kommunkategorier-
nas nettokostnader 1998–2018. Mönstret har varit detsamma mellan 
vilka kommunkategorier som har höga respektive låga nettokost-
nader per invånare. Alla kommunkategoriers nettokostnader per in-
vånare har ökat under perioden; ökningen har dock varit störst för 
mycket avlägsna landsbygdskommuner mätt i löpande priser. 

 
8 Med nettokostnader menas verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader och av-
skrivningar. Nettokostnaderna redovisas vanligen som negativa tal beroende på att verksam-
hetens kostnader är större än intäkterna. Kommunernas skatteintäkter vägs inte in, däremot 
tas riktade statsbidrag med som intäkter. 
9 För beskrivning av kommunkategorierna, se avsnitt 6.1.1.  
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Figur 7.2 Nettokostnader per kommunkategori 1998–2018  

Kronor per invånare, ovägda medelvärden. Löpande priser 

 
Anm.: Kiruna och Gällivare är exkluderade beroende på extrema värden för 2015 och 2017. 
Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Egna beräkningar. 

 
 
Hur stora nettokostnaderna är per invånare för en kommun kan i hög 
grad förklaras av demografiska faktorer där landsbygdskommunerna 
har en stor andel äldre i befolkningen. Men även andra faktorer på-
verkar kommunernas nettokostnader, t.ex. att storstadskommuner 
och täta kommuner generellt har större möjligheter att uppnå eko-
nomiska skalfördelar i sin verksamhet än landsbygdskommunerna. 
Kommuner med stor geografisk yta och spritt bosättningsmönster 
har däremot svårare att uppnå skalfördelar i verksamheten. Variatio-
ner i nettokostnader påverkas också av politiska prioriteringar samt 
effektiviteten i verksamheten. 
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7.2.2 Utvecklingen av kommunernas skatteintäkter 

Svenska kommuner finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom 
egna skatteintäkter, generella statsbidrag inklusive kommunal utjäm-
ning, riktade statsbidrag och avgifter. Skatteintäkterna är det största 
och viktigaste intäktsslaget för kommunerna. En jämförelse över tid 
visar att skatteintäkterna utvecklats relativt jämnt mellan de olika kom-
munkategorierna 1998–2018 (figur 7.3).  

Figur 7.3 Kommunernas skatteintäkter per kommunkategori 1998–2018 

Kronor per invånare, ovägda medelvärden. Löpande priser 

 
Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Egna beräkningar. 
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skatteintäkter på 46 800 kronor per invånare medan avlägsna lands-
bygdskommuner hade skatteintäkter på cirka 43 000 kronor per in-
vånare. 

Bilden av att skatteintäkterna utvecklats relativt jämnt mellan de 
olika kommunkategorierna är kanske något förvånande och kan för-
tjäna en kortare utvikning. En kommuns skatteintäkter bestäms av 
befolkningens beskattningsbara förvärvsinkomster och skattesatsen. 
En kommuns skattekraft kan uttryckas som kommunens skatte-
underlag per invånare.10 Figur 7.4 visar att storstadskommunerna har 
den högsta skattekraften av kommunkategorierna och att avlägsna 
landsbygdskommuner har den lägsta. Notera att det är relativt stor 
spännvidd mellan storstadskommunernas skattekraft, där kommuner 
som Danderyd och Lidingö har högst skattekraft medan kommuner 
som Malmö och Botkyrka har lägre skattekraft. Den stora spänn-
vidden på skattekraft, särskilt bland storstadskommuner, förklaras 
av stora variationer mellan invånarnas inkomster och förvärvsgrad. 
  

 
10 Skattekraften kan också uttryckas som kommunens relativa skattekraft i förhållande till 
medelskattekraften i riket. 
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Figur 7.4 Skattekraft per kommunkategori 2018 

Tusen kronor per invånare 

 
Anm.: Strecket i boxen markerar medianen, boxens övre gräns markerar tredje kvartilen och boxens 
undre gräns markerar första kvartilen. Linjerna markerar maximi- och minimivärden. 
Källa: Mörk, E., Erlingsson, G. och Persson, L. (2019), Konjunkturrådets rapport – kommunernas 
framtid. SNS förlag, s. 60.  

 
 

De svenska kommunerna bestämmer själva nivån på kommunalskat-
ten; det är stora variationer i skattesatsen där storstadskommunerna 
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Figur 7.5 Kommunala skattesatser per kommunkategori 2018 

Procent 

 
Anm.: Strecket i boxen markerar medianen, boxens övre gräns markerar tredje kvartilen och boxens 
undre gräns markerar första kvartilen. Linjerna markerar maximi- och minimivärden. 
Källa: Mörk, E., Erlingsson, G. och Persson, L. (2019), Konjunkturrådets rapport – kommunernas 
framtid, s. 61.  

 
 
Medianvärdet på skattesatsen var 19,60 procent för storstadskommu-
nerna (2018) och 23,20 procent för mycket avlägsna landsbygds-
kommuner. Skillnaden i medianvärde var med andra ord 3,60 pro-
centenheter mellan de två kommunkategorierna. Lägst kommunal-
skatt 2018 hade Solna (17,12 kronor) och högst kommunalskatt hade 
Dorotea (23,85 kronor).  

Mörk, Erlingsson och Persson11 pekar på att skattekraft och kom-
munalskatt är negativt korrelerade, dvs. att kommuner med hög skatte-
kraft har lägre kommunalskatt än kommuner med låg skattekraft.  

Som Mörk, Erlingsson och Persson pekar på i sin rapport kan 
skillnader i skattekraft bero på olika faktorer, exempelvis struktu-

 
11 Mörk, E., Erlingsson, G. och Persson, L. (2019), Kommunernas framtid. Konjunkturrådets 
rapport, s. 60. 
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rella faktorer och politiska prioriteringar. En annan faktor som på-
verkar är att ansvarsfördelningen mellan kommuner och regioner 
skiljer sig åt i olika delar av landet. Stockholmskommunerna har exem-
pelvis varken ansvar för kollektivtrafik eller hemsjukvård. Skillnaden 
i ansvarsområden innebär att länsvisa skatteväxlingar genomförts 
mellan regioner och kommuner, där skatteväxlingarna varierar mellan 
olika län.12 Det går inte att utesluta att skillnader i kommunalskatt 
kan bero på medvetna kommunpolitiska avvägningar, men det är sam-
tidigt svårt att bortse från att det finns ett mönster som kan tyda på 
strukturella olikheter.13 

7.2.3 Skatteintäkter i relation till nettokostnader 

Det är stora skillnader mellan kommunkategorierna gällande hur 
långt de egna skatteintäkterna räcker för att finansiera nettokost-
naderna. I storstadskommunerna räcker nästan skatteintäkterna helt 
till för att bära nettokostnaderna, i alla fall genomsnittligt. För av-
lägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner finns däremot ett 
betydligt större gap mellan skatteintäkter och nettokostnader. 
Figur 7.6 visar att skatteintäkterna för mycket avlägsna landsbygds-
kommuner behöver vara 26 500 kronor högre per invånare för att 
skatteintäkterna ska bära nettokostnaderna. Utvecklingen är att skatte-
intäkterna i allt mindre omfattning täcker nettokostnaderna för av-
lägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner. 

 
12 Genom att jämföra den totala kommunala skattesatsen, både i kommuner och regioner, kan 
hänsyn tas till länsvisa skatteväxlingar. Vid en sådan jämförelse framkommer samma mönster. 
Medianskatten var 3,01 procentenheter lägre i storstadskommuner än mycket avlägsna lands-
bygdskommuner. Även här hade Dorotea den högsta kommunalskatten med 35,15 kronor 
och Vellinge hade den lägsta kommunalskatten med 29,19 kronor. 
13 Se t.ex. Riksrevisionen (2019), Det kommunala utjämningssystemet – behov av mer utjämning 
och bättre förvaltning, RiR 2019:29. Se också Långtidsutredningen SOU 2015:101, bilaga 7, 
Demografins regionala utmaningar, s. 105–106. 
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Figur 7.6 Skatteintäkter minus nettokostnader per kommunkategori 
och invånare 1998–2018 

Kronor per invånare, ovägda medelvärden. Löpande priser 

 
Anm.: Kiruna och Gällivare kommuner är exkluderade beroende på extrema värden för 2015 och 2017. 
Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. Egna beräkningar. 

7.2.4 Fördelning av kommunernas intäkter 

På grund av skillnader i skattekraft och nettokostnader mellan kom-
munerna finns det kommunalekonomiska utjämningssystemet som 
ska utjämna för strukturella olikheter. Figur 7.7 visar de olika intäkts-
slagens andel i förhållande till totala intäkter i de sex kommunkate-
gorierna. De egna skatteintäkterna är det största intäktsslaget i alla 
kommunkategorier men andelen är störst i storstäderna (70 procent) 
och minst i mycket avlägsna landsbygdskommuner (44 procent). An-
delen intäkter som kommer från det generella statsbidraget och den 
kommunala utjämningen uppvisar ett motsatt mönster; för stor-
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och utjämningen 7 procent medan det i de mycket avlägsna lands-
bygdskommunerna utgör 25 procent. Storstadskommunerna kan med 
andra ord, i alla fall genomsnittligt, nästan helt och hållet bära sina 
egna kostnader utan finansiellt stöd från staten eller andra kommuner.  

Även de riktade statsbidragen ger ett större tillskott, mätt som 
andel av intäkter, i övriga kommunkategorier än i storstadskom-
munerna. Det bör dock påpekas att spännvidden är stor även inom 
kommunkategorierna. Avgiftsfinansieringsgraden varierar inte i lika 
stor utsträckning som de övriga intäktskällorna men den är störst i 
mycket avlägsna landsbygdskommuner. 

Figur 7.7 Fördelning av intäktsslag 2017 

Procent 

 
Källa: Mörk, E., Erlingsson, G. och Persson, L. (2019), Kommunernas framtid. Konjunkturrådets rapport, 
s. 58–59. 
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än landsbygdskommunerna. Det förefaller som om särskilt avlägsna 
och mycket avlägsna landsbygdskommuner har en utsatt ekonomisk 
position med ett stort beroende av intäkter från utjämningssystemet 
och generella statsbidrag. 

7.3 Kommunernas ekonomiska resultat 

Tabell 7.1 visar att kommunernas nettokostnader under 2018 uppgick 
till 554,8 miljarder kronor, vilket var en ökning med knappt 92 mil-
jarder från 2013. Dessa nettokostnader avser främst förskola, skola, 
omsorgsverksamhet minus verksamhetsintäkter i form av avgifter 
och taxor samt specialdestinerade statsbidrag. 

Tabell 7.1 Resultaträkning från kommunerna, 2014–2018, miljoner kronor 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Verksamhetens intäkter 127 168 141 595 165 485 169 051 164 228 
Verksamhetens kostnader −570 950 −599 567 −645 527 −672 783 –694 948 
Avskrivningar −19 264 −20 570 −22 253 −23 094 –24 098 
Verksamhetens 
nettokostnader −463 046 −478 542 −502 296 −526 826 –554 818 
Skatteintäkter 389 319 409 095 431 653 453 322 465 784 
Utjämningssystemen, 
generella statliga bidrag 79 718 80 094 88 588 91 762 95 819 
Finansiella intäkter 12 253 10 079 8 877 10 670 12 588 
Finansiella kostnader −7 780 −5 736 −5 213 −5 145 –5 289 
Resultat före 
extraordinära poster 10 464 14 991 21 609 23 784 14 084 
Extraordinära intäkter 1 538 19 77 560 322 
Extraordinära kostnader −2 330 −383 −278 −860 –608 
Årets resultat 9 673 14 628 21 409 23 484 13 798 

Anm. Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige. Dessutom ingår en uppskattning av 
den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland. 
Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. 

 
 
Kommunernas intäkter kommer i första hand från kommunalskatt, 
men som framgår av tabellen har utjämningen och de generella stats-
bidragen stor betydelse som kommunala intäktskällor. År 2018 upp-
gick dessa tillsammans till 95,8 miljarder kronor. 
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Det är allmänt omvittnat att de flesta kommuner har haft en god 
ekonomi de senaste åren. Det beror bl.a. på att en hög sysselsättnings-
grad i ekonomin har skapat ökade skatteintäkter, men även åter-
betalning av pensionsmedel, reavinster i samband med försäljningar 
samt statligt stöd har bidragit till det goda ekonomiska resultatet. 
Resultatet för 2018 har dock märkbart försämrats jämfört med resul-
taten för 2016 och 2017. Kommunernas resultat före de extraordinära 
posterna 2018 var 14 miljarder kronor. Överskottet motsvarar 2,5 pro-
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Figur 7.8 Kommunernas resultat före extraordinära poster 2016–2018  

Ovägda medelvärden per kommunkategori, kronor per invånare 

 
Anm.: Kiruna, Gällivare och Täby kommuner är exkluderade beroende på extrema värden för 2015,  
2017 och 2018. 
Källa: Kolada. Egna beräkningar. 

 
 
Som framgår av figur 7.8 var resultaten för 2016 och 2017 överlag 
mycket goda i alla kommunkategorierna, men storstadskommunerna 
hade de bästa resultaten före extraordinära poster. Försämringen av 
resultatet för 2018 ligger i linje med Sveriges Kommuner och Regio-
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ners (SKR:s) bedömning om en försämring av kommunernas eko-
nomiska resultat 2019–2020 på grund av den demografiska utveck-
lingen. För att kommunerna ska klara att öka både resurserna till 
verksamheterna fullt ut i takt med demografin och ett resultat på en 
procent av skatter och statsbidrag, krävs enligt SKR budgetförstär-
kande åtgärder motsvarande 24 miljarder kronor 2022. På kostnads-
sidan motsvarar det en besparing på cirka 0,7 procent per år.14 

Resultaten för 2018 är genomgående lägre än föregående år, vilket 
ligger i linje med SKR:s bedömning om en svagare ekonomisk ut-
veckling under kommande år. En kommunkategori, mycket avlägsna 
landsbygdskommuner, redovisar minusresultat för 2018. 

Sett ur ett längre tidsperspektiv har storstadskommunerna redovisat 
högre ekonomiska resultat än landsbygdskommunerna. I figur 7.9 visas 
de ekonomiska resultaten för hela kommunkoncernernas ekonomi. 

Figur 7.9 Resultat före extraordinära poster 1998–2018, kommunkoncern 

Ovägda medelvärden per kommunkategori, kronor per invånare 

 
Anm.: Extremvärden för Gällivare 2014 och 2017, för Kiruna 2015 och 2018 samt för Täby 2018 är 
exkluderade i beräkningarna. 
Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. 

 

 
14 SKL (2019), Ekonomirapporten, maj 2019, s. 25. 
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Landsbygdskommunernas resultat har genomgående varit lägre under 
hela perioden 1998–2018 än resultatet för kommuner inom de andra 
kommunkategorierna. Särskilt avlägsna och mycket avlägsna lands-
bygdskommuner uppvisar relativt svaga ekonomiska resultat. Mätt 
som ovägda medelvärden redovisade avlägsna och mycket avlägsna 
landsbygdskommuner negativa resultat 7 år under perioden 1998–2018. 
Täta kommuner hade negativa resultat i 2 år medan storstadskom-
munerna inte hade något år med negativa ekonomiska resultat mätt 
som ovägda medelvärden per kommunkategori. 

Som figur 7.9 visar har resultaten försämrats märkbart för alla kom-
munkategorier från 2016–2017.  

7.4 Investeringar  

De demografiska förändringarna medför stora behov av invester-
ingar i kommunerna. Fler barn skapar behov av förskolor och skolor. 
Ökningen av antalet äldre leder till ökade investeringsbehov inom 
äldreomsorgen. Nya bostäder behöver byggas till en växande befolk-
ning. Det finns dessutom stora investeringsbehov inom vatten och 
avlopp och annan infrastruktur i alla typer av kommuner15 

Kommunernas investeringar i olika kommunkategorier framgår 
av figur 7.10. 

 
15 Fakta i detta avsnitt hämtas från SKL (2019), Ekonomirapporten, maj 2019. 
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Figur 7.10 Nettoinvesteringar i kommunen per kommunkategori  
2007–2018 

Andel (%) av skatter och generella statsbidrag 

 
Källa: Kolada. Egna beräkningar. 

 
 
Riksgenomsnittet för kommunernas investeringar var 11,9 procent 
av skatter och generella statsbidrag 2018.16 Över rikssnittet finns stor-
städer och täta kommuner och under snittet finns landsbygdskom-
munerna.  

Om kommunernas och kommunkoncernföretagens investeringar 
läggs samman har hela kommunkoncernens investeringstakt varit i 
genomsnitt 8 procent per år 2011–2018 (se figur 7.11).17 

 
16 Uppgifter från Kolada, ovägt medelvärde. 
17 Kommuninvest (2019), Välfärdens utmaningar. 
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Figur 7.11 Kommunkoncernernas investeringar 2010–2018  
samt prognos till 2020 

Miljarder kronor, löpande priser 

 
Källa: Kommuninvest. 

 
 
Om denna utveckling fortsätter resulterar det i investeringar på 
168 miljarder i nominella termer 2020.  

Till följd av de ökade investeringarna har även kommunsektorns 
låneskuld ökat över tid. Utvecklingen av låneskulden och en fram-
skrivning för 2018–2020 framgår i figur 7.12.  
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Figur 7.12 Kommunkoncernernas samlade skuld 2010–2018  
och prognos 2020 

Miljarder kronor, löpande priser 

 
Anm.: Värden för 2019 och 2020 baseras på Kommuninvest prognos. 
Källa: Kommuninvest. 

 
 
Låneskulden har ökat med i genomsnitt 6 procent per år 2010–2018, 
och Kommuninvest har gjort bedömningen att låneskulden fram-
över kommer att öka mer än den historiska trenden och hamna kring 
8 procent per år.18 Kommuninvests prognos innebär att invester-
ingarna kommer att fortsätta öka, vilket innebär att skulderna som 
andel av skatter och bidrag kommer att öka den närmaste tiden och 
uppgå till närmare 114 procent av kommunernas intäkter från skatter 
och bidrag 2020.  

Den ökade skuldbördan påverkar kommunernas räntekostnader. 
Enligt Kommuninvests prognos kommer kommunkoncernernas ränte-
kostnader att öka med cirka 1 miljard kronor mellan 2017 och 2020. 
Även om de kommunala bolagen står för cirka hälften av kommu-
nernas investeringar kommer de ökade driftskostnader som blir en 
effekt av investeringarna att ta ett allt större utrymme av kommu-
nernas driftbudgetar. Driftskostnader har ofta mycket större effekt 
på de samlade kostnaderna än exempelvis räntekostnader för lån; i 
jämförelse med den kostnadsökning som förväntas ske inom äldre-

 
18 Kommuninvest (2019), Välfärdens utmaningar. 
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omsorgen är de ökande räntekostnaderna av relativt begränsad bety-
delse för kommunernas ekonomi. 

Försäljning av anläggningstillgångar har under senare år skett i störst 
omfattning i de större kommunerna.19 Stockholm och Göteborg 
genomförde de beloppsmässigt största försäljningarna av anläggnings-
tillgångar mellan 2013 och 2016. Under denna period stod försälj-
ningar av bostadsfastigheter för cirka 50 procent av det totala för-
säljningsbeloppet, medan försäljning av mark och tomträtter samt 
övriga fastigheter tillsammans utgjorde 40 procent. Försäljningarna 
frigör kapital som kan användas till att göra prioriterade investeringar 
inom kommunkoncernerna utan att öka koncernens skulder. Som 
helhet finansierar emellertid försäljningsintäkterna dock endast en 
begränsad del av investeringarna. Försäljningar av anläggningstill-
gångar sker i relativt begränsad omfattning i de mindre kommunerna 
och kan därigenom inte heller bidra särskilt mycket till finansier-
ingen av investeringar. 

De ökande investeringarna finansieras huvudsakligen med externa 
lån. Stora kommuner kan välja mellan finansiering från penning- och 
kreditmarknaden, Kommuninvest, banker eller en kombination av 
dessa. Kommuninvest har dock störst betydelse för de små och medel-
stora kommunerna. Trenden är att kommuner i allt mindre utsträck-
ning använder sig av bankupplåning för att finansiera sina invester-
ingar. I stället utgör bankupplåning ett komplement till finansiering via 
Kommuninvest och/eller egna marknadsprogram.20 Vid utgången av 
2018 bedöms Kommuninvests marknadsandel vara 55 procent, mark-
nadsprogrammens marknadsandel vara 31 procent och bankernas 
marknadsandel vara 14 procent, vilket inkluderar en växande utlåning 
från europeiska och nordiska investeringsbanken. Enligt Kommun-
invest uppgick den genomsnittliga kapitalbindningstiden för kommun-
sektorn vid årsskiftet 2017/2018 till drygt 2,5 år varav 30 procent av 
skulden förfaller inom tolv månader.  

Låneskuldens korta kapitalbindningstid innebär att stora belopp 
behöver refinansieras varje år. Om det skulle bli en kris på finansmark-
naderna kan likviditeten försämras och kostnaderna för refinan-
siering stiga snabbt. Med en ökad skuldsättning finns det anledning 

 
19 Kommuninvest (2018), Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar 2013–2016.  
20 Vissa kommuner använder s.k. marknadsprogram för upplåning. Dessa program innebär att 
kommunerna på egen hand utfärdar värdepapper i form av obligationer, kommuncertifikat och 
räntederivat. De handlar således direkt på finansmarknaden i stället för att vända sig till externa 
finansinstitut, exempelvis konventionella banker eller Kommuninvest. 
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för kommunerna att överväga att förlänga lånens bindningstider i 
syfte att minska risken för överraskande kostnadshöjningar såväl i 
den förvaltningsbedrivna verksamheten som i de kommunala bolagen. 

7.5 Skulder och soliditet 

För 2018 var den totala skuldsättningen per invånare i genomsnitt 
lägst i avlägsna landsbygdskommuner (70 000 kronor per invånare) 
och högst i täta kommuner nära en större stad (86 000 kronor per 
invånare) (figur 7.13).  

Figur 7.13 Skulder och avsättningar, kommunkoncern 

Kronor per invånare, ovägda medelvärden 

 
Källa: Kolada. Egna bearbetningar. 

 
 
Ökningstakten på skulder och avsättningar var 49 procent för genom-
snittskommunen i riket 2008–2018.21 Högst ökningstakt hade kom-
munkategorin avlägset belägna täta kommuner (55 procent) och lägst 
ökningstakt hade storstadskommuner (36 procent). Det bör noteras 

 
21 Mätt som ovägt medelvärde för alla kommuner. 
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att kommuner med höga skulder per invånare ofta också har stora 
redovisade tillgångar. 

Utvecklingen av skulder drivs av kommunernas investerings-
behov, vilket i sin tur har olika motiv. För expanderande kommuner 
med befolkningstillväxt uppstår stora behov av nyinvesteringar i 
fastigheter, infrastruktur m.m. För kommuner med minskande befolk-
ning kan investeringsbehoven i stället vara mer inriktade på renover-
ing och ombyggnad av befintliga fastigheter och anläggningar. Det 
skiljer också mellan kommuner hur de valt att sköta löpande förbätt-
ringar och investeringar i befintliga anläggningar. I vissa fall kan stora 
investeringsbehov vara drivet av uppskjutet underhåll och löpande 
investeringar i exempelvis vatten- och avloppsanläggningar. Av kom-
munkoncernens investeringsvolym 2017 stod bostäder och fastig-
heter för 56 procent av investeringarna medan VA-investeringar ut-
gjorde 9 procent av de totala investeringarna. Lika hög andel, dvs. 
9 procent, läggs på energiinvesteringar och infrastruktur står för 
cirka 21 procent.22 

7.5.1 Kommunernas pensionsskulder 

Kommunerna har en mycket stor skuld för de anställdas intjänade 
pensioner. Den totala pensionsskulden för kommunsektorn (både 
kommuner och regioner) uppgick till cirka 480 miljarder kronor 2018, 
varav kommunerna stod för knappt hälften.23  

Tillkomsten av lagen (1997:614) om kommunal redovisning inne-
bar en lagreglering av hur avtalspensionerna ska redovisas av kommuner 
och regioner. Det betydde även en övergång till blandmodellen.24 
Den innebär att förpliktelser att betala ut pensioner som intjänats 
före 1998 inte ska redovisas som skuld eller avsättning i kommuner-
nas balansräkning utan som ansvarsförbindelse25. Av de 480 miljarder 
kronorna i pensionsskuld för kommuner och regioner var 323 mil-
jarder kronor redovisade som ansvarsförbindelser; av dessa fanns 
188 miljarder kronor i kommunerna. Förpliktelser att betala ut pen-

 
22 Kommuninvest (2019), Välfärdens utmaningar, s. 10. Se också Kommuninvest (2018), Den 
kommunala låneskulden 2018, s. 6. 
23 SKL (2019), De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt, pm, s. 5. 
24 SOU 2016:24 s. 132. 
25 Se 6 kap. 2 och 4 §§ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
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sioner som intjänats fr.o.m. 1998 redovisas som avsättningar av kom-
munerna.  

Den redovisade pensionsförpliktelsens storlek påverkas av valet 
av finansieringsform, dvs. om en kommun har valt att sätta av medel 
i en pensionsstiftelse eller tecknat försäkring för sina pensionsför-
pliktelser. Denna del redovisas varken som avsättning eller ansvars-
förbindelse av kommunerna.26  

I kommunernas redovisning enligt blandmodellen motsvaras pen-
sionskostnaderna av nyintjänade pensioner samt värdesäkring av tidi-
gare redovisad pensionsskuld i balansräkningen (dvs. avsättningar). 
Pensionskostnaderna består även av utbetalningar av pension som 
intjänats före 1998 och som redovisats som en ansvarsförbindelse.  

Pensionsskulden för pensionsrättigheter intjänade före 1998 är 
relativt stor jämfört med de totala skulderna i kommunernas balans-
räkningar men ska också utbetalas under en lång tid. SKR gjorde en 
analys av de kommunala pensionerna för 2018 och fann att cirka 30 pro-
cent av kommunernas dåvarande pensionskostnader härrör från pen-
sionsrättigheter intjänade före 1998.27 

SKR:s bedömning är att de pensionsutbetalningar som härrör från 
tiden före 1998 kommer att vara realt som störst under 2019–2020.28 
Därefter kommer pensionsutbetalningarna att minska i takt med att 
pensionsskulderna minskar. Även om kostnaderna för förmåns-
bestämda pensioner som intjänats från och med 1998 ökar de närmast 
kommande åren, beräknar SKR att kommunernas totala pensions-
kostnader, som andel av lönesumman, kommer att minska från om-
kring 2021.29 

Omfattningen av den pensionsskuld som intjänades före 1998 
varierar från kommun till kommun, se figur 7.14.  

 
26 SOU 2016:24 s. 182. 
27 SKL (2019), De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt, pm, s. 7. 
28 Ibid., s. 13. 
29 SKL (2019) Ekonomirapporten, maj 2019, s. 67 f. 
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Figur 7.14 Pensionsskuld intjänad före 1998 (ansvarsförbindelse)  
och löneskatt som inte finns redovisad i balansräkningen 

Kronor per invånare, ovägda medelvärden 

 
Källa: Kolada Egna beräkningar. 

 
 
Den genomsnittliga ansvarsförbindelsen från pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998 var 21 700 kronor per invånare 2018. De största 
pensionsförpliktelserna var i avlägset belägna och mycket avlägset 
belägna landsbygdskommuner samt i avlägset belägna täta kommu-
ner. Skillnaderna mellan kommunkategorierna är betydande, efter-
som pensionsförpliktelserna som redovisas i ansvarsförbindelser är 
uppemot dubbelt så stora i mycket avlägsna landsbygdskommuner 
som i storstadskommunerna, mätt i kronor per invånare. Det finns 
dessutom stora variationer mellan enskilda kommuner. Således fanns 
det 2018 kommuner som hade pensionsskulder avseende pensions-
förpliktelser som intjänats före 1998 på över 35 000 kronor per 
invånare, men också kommuner med pensionsskulder på mindre än 
10 000 kronor per invånare.  
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I kommuner med minskande befolkning ökar pensionsskulden 
per invånare per definition, eftersom färre antal invånare ska dela på 
betalningsansvaret.  

7.5.2 Kommunernas soliditet 

Om pensionsåtaganden inkluderas uppgick soliditeten i kommunerna 
2018 till 18 procent, se figur 7.15. Att uppnå och bibehålla en stabil 
soliditet kan ligga i linje med uttrycket att de finansiella målen realt 
konsoliderar ekonomin.30  

Figur 7.15 Soliditet inklusive pensionsåtaganden 2016–2018, 
kommunkategorier 

Procent, ovägda medelvärden 

 
Källa: Kolada. Egna beräkningar. 

 
 
  

 
30 Kommuninvest (2019), Välfärdens utmaningar, s. 17. 
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Soliditeten har ökat de senaste åren. Den högsta soliditeten 2018 
fanns i storstadskommuner och avlägset belägna täta kommuner. Den 
lägsta soliditeten finns i landsbygdskommunerna, särskilt i gruppen 
avlägset belägna. 

SKR har gjort en analys av soliditeten i olika typer av kommu-
ner.31 Den visar att kommuner med minskande befolkning har en 
extremt svag soliditet. Analysen visar att de växande kommunerna 
har en soliditet i paritet med riksgenomsnittet på 20 procent och att 
de krympande kommunerna i genomsnitt har en negativ soliditet 
med 20 procent. Det innebär att skulderna inklusive pensionen är 
20 procent högre än tillgångarna i de krympande kommunerna. 

De kommunala bolagen har i dag en betydelsefull roll i kommu-
nernas ekonomi. Historiskt finns det exempel på att kommunala bolag 
med ekonomiska problem har överfört dessa till ägaren, kommunen, 
genom borgensåtaganden. Soliditeten påverkas dock endast margi-
nellt, eftersom de kommunala bolagen inkluderas i analysen. 

Figur 7.16 Soliditet inklusive pensionsåtagande, kommunkoncern  

Procent, ovägda medelvärden 

 
Källa: Kolada. Egna beräkningar. 

 
  

 
31 SKL (2015), Urbanisering. Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning. 
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En jämförelse över en längre tidsserie visar att soliditeten genom-
gående varit högre för storstadskommunerna än för landsbygds-
kommuner och täta kommuner. Landsbygdskommunerna hade nega-
tiv soliditet mellan 2007 och 2014 (se figur 7.16).  

För 2018 hade 26 kommuner negativ soliditet, varav 16 var lands-
bygdskommuner och resterande 10 var täta kommuner.  

7.6 Ekonomiska konsekvenser  
av de demografiska förändringarna 

Konjunkturinstitutet gör årligen, på regeringens uppdrag, en analys 
av de offentliga finansernas utveckling på lång sikt. I den rapport som 
Konjunkturinstitutet presenterade i början av 2018 ägnades den kom-
munala sektorn (dvs. både kommuner och regioner) särskild upp-
märksamhet, och myndigheten har gjort sina analyser utifrån det krav 
på god ekonomisk hushållning som finns i kommunallagen.32  

I rapporten skrivs de offentliga utgifterna fram utifrån antagandet 
att det offentliga välfärdsåtagandet stannar på nuvarande nivå. Detta 
innebär bl.a. att personaltätheten i välfärdstjänsterna inte ökar från 
dagens nivå. Dessutom antas att personalen över tid får tillgång till 
bättre (eller mer) kapitalvaror och insatsvaror, varför standarden 
stiger något över tid.  

Ett centralt antagande i huvudscenariot är att arbetslivet förlängs 
i takt med att medellivslängden ökar samt att de äldre i befolkningen 
blir allt friskare, vilket innebär att behovet av välfärdstjänster skjuts 
uppåt i åldrarna. Detta bidrar till att hålla uppe tillväxten av brutto-
nationalprodukten (BNP) och därmed skatteintäkterna, samtidigt 
som antagandet om att de äldre blir allt friskare har en dämpande 
effekt på de offentliga utgifterna. 

 
32 Konjunkturinstitutet (2018), Hållbarhetsrapport 2018 för de offentliga finanserna. 
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Figur 7.17 Genomsnittlig kostnad för individuell offentlig konsumtion 
per person och åldersgrupp, 2016 

Tusentals kronor per person 

 
Källa: SCB. 

 
 
I figur 7.17 redovisas den genomsnittliga kostnaden per person och 
åldersgrupp för de tre kategorierna som individuell offentlig kon-
sumtion främst består av: utbildning, socialt skydd (omsorgsverk-
samhet) och hälso- och sjukvård.33 För unga förklaras huvuddelen av 
kostnaderna av utbildning. Kostnaderna för individer i arbetsför 
ålder är i genomsnitt låga, men genomsnittskostnaden per individ till-
tar från 65 år och uppåt. Det beror främst på att kostnader för äldre-
omsorg tillkommer.  

Ett viktigt antagande i Konjunkturinstitutets analys är att beho-
vet av välfärdstjänster per person antas vara konstant över tid bland 
individer upp till 64 års ålder. Det innebär att personer i respektive 
åldersgrupp upp till 64 år antas nyttja välfärdstjänster i samma ut-
sträckning i framtiden som i dag. Ett annat antagande är att äldre blir 
allt friskare i takt med att medellivslängden ökar. Dessa båda anta-
ganden innebär att en genomsnittlig 70-åring år 2100 kommer att 
efterfråga samma mängd individuell offentlig konsumtion som dagens 
65-åring. 

 
33 Ibid. 
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I sina beräkningar av hur den kommunala sektorn påverkas av de 
demografiska förändringarna har Konjunkturinstitutet antagit att 
den kommunala sektorn klarar både kommunallagens balanskrav och 
kravet på god ekonomisk hushållning. Konjunkturinstitutet defini-
erar god ekonomisk hushållning som att kommunsektorns netto-
skuld som andel av BNP ska vara oförändrad över tid. Syftet är att 
använda en definition som stödjer en långsiktigt hållbar utveckling 
av de kommunala finanserna. För att nå en oförändrad nettoskuld 
som andel av BNP beräknas det finansiella sparandet behöva uppgå 
till 0,2 procent av BNP. Samtidigt bygger hållbarhetsberäkningarna 
på antagandet om oförändrade skatteregler, vilket innebär att kom-
munalskattesatsen hålls konstant i dessa beräkningar. Om utgifterna 
ökar finansieras därför dessa genom ökade statsbidrag. Därmed på-
verkas statens finanser, inte kommunsektorns. 

För att uppnå ett finansiellt sparande i kommunsektorn på 0,2 pro-
cent av BNP 2040, vid en oförändrad kommunalskattesats, behöver 
statsbidragen ackumulerat öka med 504 miljarder kronor jämfört 
med 2019 års nivå. Som andel av BNP innebär det en ökning av 
statsbidragen från drygt 4 procent 2019 till 6 procent 2040. Det mot-
svarar en ökning med i genomsnitt 24 miljarder kronor per år. En 
sådan snabb ökning har statsbidragen tidigare endast varit i närheten 
av några få gånger. Statsbidragens andel av primärkommunala utgif-
ter ökar i detta scenario från drygt 17 procent 2019 till knappt 
24 procent 2040. 

Om det i stället antas att statsbidragens andel fortsätter att vara 
17 procent av de primära kommunala utgifterna framöver skulle stats-
bidragen öka med 321 miljarder kronor fram till 2040, dvs. med 15 mil-
jarder kronor per år. Även detta är en historiskt sett hög öknings-
takt. 

Om både statsbidragen ligger kvar på 17 procent av utgifterna för 
primärkommunala uppgifter och kommunalskatterna inte höjs byggs 
stora skulder upp inom kommunerna. Sammantaget visar Konjunk-
turinstitutets bedömning att om utgifterna ökar i en takt som mot-
svarar ett bibehållet åtagande för vård, skola och omsorg samtidigt 
som statsbidragen endast finansierar den nuvarande andelen av de kom-
munala utgifterna och kommunalskatten hålls oförändrad, kommer 
god ekonomisk hushållning (så som Konjunkturinstitutet definierar 
det) inte att uppfyllas. Den kommunala sektorn kommer dessutom 
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att ha både växande årliga underskott i det finansiella sparandet och 
en accelererande nettoskuld att hantera. 

Om statsbidragen ska utgöra en konstant andel av de primära kom-
munala utgifterna, och kommunerna samtidigt ska uppnå ett finan-
siellt sparande på 0,2 procent av BNP, skulle kommunalskatterna i 
genomsnitt i riket behöva höjas med 3 kronor och 18 öre fram till 
2040. Det motsvarar en ökning med 15 öre per år. Det är i ett histo-
riskt perspektiv en mycket snabb uppgång. 

Det kan alltid diskuteras vilka antaganden för beräkningarna som 
är de mest rimliga. I 2015 års långtidsutredning beräknades att de 
demografiska förändringarna skulle innebära ett försämrat ekonomiskt 
resultat som motsvarar cirka 2 kronor i kommunalskatt (genomsnitt 
för riket) 2040. Långtidsutredningens grundantagande utgår dock 
strikt efter demografiska förändringar. Som poängteras i Långtids-
utredningen har den historiska kostnadsutvecklingen i kommunerna 
uppgått till 1 procent utöver vad förändringar i demografin ger. Lång-
tidsutredningen har beräknat att ett sådant alternativ snarare innebär 
behov av höjningar av kommunalskatten motsvarande 10 kronor.34 

Även SKR har i en tidigare rapport35 gjort beräkningar på lång-
siktiga ekonomiska effekter fram till 2035 av de demografiska för-
ändringarna. SKR har, liksom Långtidsutredningen 2015, beräknat 
effekterna utifrån ett s.k. demografialternativ som enbart antar att 
kostnadsutvecklingen följer den demografiska utvecklingen, och ett 
s.k. plus ett-alternativ som antar att kostnadsutvecklingen fortsätter 
i samma takt som den historiska utvecklingen, dvs. en demografisk 
förändring plus 1 procent. SKR gör en liknande bedömning som Lång-
tidsutredningen 2015, dvs. att behovet av höjda kommunalskatter är 
cirka 2 kronor i demografialternativet och cirka 10 kronor för plus 
ett-alternativet för 2010–2035. 

Både SKR och Långtidsutredningen poängterar att prognoserna 
över den kommunalekonomiska utvecklingen inte bör läsas alltför 
detaljerat. Små effektiviseringsförbättringar årligen ger stor effekt på 
den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Likaså är det sannolikt så 
att ett antal justeringar kommer att vidtas under åren, exempelvis 
inom det kommunalekonomiska utjämningssystemet, vilket sanno-
likt ger delvis andra förutsättningar. Det centrala är att befintliga 

 
34 SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar, bilaga 7 till Långtidsutredningen, s. 80. 
35 SKL (2010), Framtidens utmaning – välfärdens långsiktiga finansiering, s. 24. 
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prognoser samstämmigt pekar på betydande ekonomiska utmaningar 
för samtliga kommuner de kommande 20–30 åren. 

7.6.1 Ekonomiska konsekvenser i olika typer av kommuner  

Konjunkturinstitutet har i sina analyser av de demografiska föränd-
ringarna inte skrivit fram konsekvenserna i olika typer av kommu-
ner. Sådana analyser har däremot Långtidsutredningen 2015 gjort.36 
För att få en bild av hur de demografiska förändringarna kommer att 
påverka den kommunala ekonomin har Långtidsutredningen gjort 
framskrivningar utifrån tre olika mått: 

 kommunala nettokostnader 

 skatteintäkter 

 generella statsbidrag och utjämning. 

Den sammanlagda bilden utifrån dessa tre mått ger en indikation på 
hur kommunernas resultat före extraordinära poster kan förändras 
till 2040. Alla beräkningar är gjorda utifrån ett demografiskt per-
spektiv. 

Framskrivningen av kommunernas nettokostnader är gjorda ut-
ifrån SKR:s ”prislappar” per ettårsklasser och kön.37 Skatteintäkterna 
beräknas genom att skriva fram kommunernas skatteunderlag för 
2040. Framskrivningen av inkomstutjämningen, som i huvudsak 
finansieras av staten, har gjorts utifrån de principer som gällde 2015. 
Framskrivningen av bidrag och avdrag inom kostnadsutjämningen 
har gjorts genom ett antagande att strukturkostnaden förändras med 
hälften av den åldersbestämda nettokostnadens förändring.38  

Den övergripande bilden från Långtidsutredningens framskriv-
ning är att samtliga typer av kommuner står inför ökade ekonomiska 
utmaningar. Utifrån de antaganden som har gjorts framträder dock 
bilden av tilltagande skillnader mellan olika kategorier av kommuner, 

 
36 SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar, bilaga 7 till Långtidsutredningen. 
37 SKR har beräknat vad den genomsnittliga nettokostnaden är per ettårsklass, vilket här 
benämns SKR-prislappar. 
38 Framskrivningen omfattar inte de kommunala fastighetsavgifterna. Bedömningen är att dessa 
inte i någon större omfattning påverkar utfallet av beräkningarna. 
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där avlägsna landsbygdskommuner ser ut att stå inför de största eko-
nomiska utmaningarna.  

Figur 7.18 sammanfattar Långtidsutredningens framskrivning av 
hur de demografiska förändringarna påverkar kommunernas ekono-
miska resultat. Framskrivningen inkluderar beräkningar av effekter 
av det kommunalekonomiska utjämningssystemet.39 Med tanke på 
det långa tidsperspektivet finns det naturligtvis en del osäkerheter i 
framskrivningarna, vilket innebär att mindre justeringar i antagan-
dena kan få omfattande återverkningar i analysresultatet. 

Figur 7.18 Demografins påverkan på kommunernas ekonomiska resultat 
(saldo) per kommunkategori 2013–2040 (fasta priser)  

Kronor per invånare 

 
Anm: Deflator = 2,46.  
Källa: Regionalt analys- och prognossystem, Raps. 

 
 

 
39 För en utförlig beskrivning av framskrivningarna se SOU 2015:101 Demografins regionala 
utmaningar, bilaga 7 till Långtidsutredningen, s. 181. 
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Framskrivningen visar att de största ekonomiska utmaningarna för-
väntas för avlägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner. Som 
framgår av figur 7.18 uppvisar framför allt storstadskommunerna, 
men även de övriga kommunkategorierna, en klart lägre förändring 
i det förväntade underskottet.  

Långtidsutredningens framskrivning av kommunernas ekonomi 
till 2040 pekar på stora variationer mellan olika typer av kommuner. 
För storstadskommunerna skulle de beräknade ekonomiska försäm-
ringarna uttryckt som kommunalskatt motsvara 1–2 kronors höjning 
medan det skulle motsvara knappt 6 kronors höjning för mycket 
avlägsna landsbygdskommuner.  

Ur det perspektivet framstår, enligt Långtidsutredningen, den för-
sämrade kommunala ekonomin som någorlunda hanterbar för stor-
städerna medan det ser svårare ut för landsbygdskommunerna. Med 
tanke på att 86 procent av befolkningen 2040 beräknas bo i stor-
stadsregioner, eller i täta regioner nära en större stad, förefaller det 
som att de demografiska effekterna på kommunernas ekonomi trots 
allt kan hanteras utifrån ett nationellt perspektiv, om det bedöms 
acceptabelt att höja kommunalskatten med 1–2 kronor. Om fram-
skrivningen skulle visa sig stämma ser situationen däremot svårare 
ut för de 14 procent av befolkningen som bor i övriga kommunkate-
gorier. För särskilt avlägsna landsbygdskommuner är det, enligt Lång-
tidsutredningen, svårt att se att de på egen hand kan vidta tillräckliga 
åtgärder för att få intäkter och kostnader att balansera. 

Det bör påminnas om att Långtidsutredningens framskrivningar 
strikt bygger på demografiska förändringar. Om beräkningarna dess-
utom tar hänsyn till den historiska kostnadsutvecklingen försämras 
situationen markant. Enligt Långtidsutredningen skulle då den ekono-
miska försämringen motsvara en skattehöjning på uppemot 8 kronor 
för storstadskommunerna och 16 kronor för de mest avlägsna lands-
bygdskommunerna. 

Framskrivning av kommunernas nettokostnader 

Efter Långtidsutredningen 2015 har nya framskrivningar gjorts av 
utvecklingen av kommunernas nettokostnader. De nya framskriv-
ningarna har tagits fram i samband med utarbetandet av ett fler-
regionalt scenario som i sin tur baseras på Konjunkturinstitutets 
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referensscenario oktober 2018 och SCB:s befolkningsprognos från 
april 2018.40 

I tabell 7.2 visas de beräknade förändringarna i kommunernas 
nettokostnader i genomsnitt per kommunkategori till och med 2040. 

Tabell 7.2 Förändring av nettokostnader och beskattningsbar 
förvärvsinkomst per kommunkategori 2015–2040 

Fasta priser, tusen kronor per invånare 

Kommuner,  
fasta priser = 2015 

Kommunal  
nettokostnad 

Beskattningsbar 
förvärvsinkomst   

 2015 2040 per år 2015 2040 per år Differens  
per år (%) 

Landsbygds-
kommuner, (MA) 61,7 88,1 1,4 % 169,1 208,6 0,8 % −0,6 

Landsbygds-
kommuner, (A) 55,5 74,6 1,2 % 167,6 225,1 1,2 % 0,0 

Landsbygds-
kommuner (NS) 50,4 66,5 1,1 % 175,2 244,4 1,3 % 0,2 

Täta kommuner, (A) 50,7 67,5 1,2 % 182,4 254,7 1,3 % 0,2 

Täta kommuner (NS) 49,6 64,7 1,1 % 185,7 263,9 1,4 % 0,3 

Storstadskommuner 46,9 58,9 0,9 % 212,9 326,3 1,7 % 0,8 

Riket 49,3 63,6 1,0 % 192,2 281,9 1,5 % 0,5 

Källa: Tillväxtverket (2019), Flerregionalt scenario 2015–2040 baserat på Konjunkturinstitutets 
referensscenario från september 2018 och SCB (Offentlig ekonomi). 

 
 
De största ökningarna av nettokostnaderna per invånare beräknas 
ske i avlägset och mycket avlägsna landsbygdskommuner. De lägsta 
nettokostnadsförändringarna per invånare återfinns i storstadskom-
muner och täta kommuner nära en större stad. Kostnadsförändringarna 
beräknas därmed bli störst i de kommunkategorier som redan har 
höga nettokostnader per invånare och lägst i de kommunkategorier 
som har låga nettokostnader. 

Sammantaget ger de beräknade nettokostnadsökningarna t.o.m. 
2040 en tydlig indikation på att skillnaderna i nettokostnader mellan 
olika typer av kommuner ökar. 

 
40 Tillväxtverket (2019), Flerregionalt scenario 2015–2040. Framskrivning av regional utveck-
ling baserad på Konjunkturinstitutets referensscenario från september 2018. 
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Framskrivningar av beskattningsbara förvärvsinkomster 

Som visas i tabell 7.2 beräknas den beskattningsbara förvärvsin-
komsten öka mest i storstadskommunerna medan den ökar minst i 
mycket avlägsna landsbygdskommuner. Framskrivningarna bygger, 
liksom framskrivningarna av kommunala nettokostnader, på Kon-
junkturinstitutets referensscenario oktober 2018 och SCB:s befolk-
ningsprognos från april 2018.  

Storleken på de beskattningsbara förvärvsinkomsterna har stor 
betydelse för storleken på kommunernas skatteintäkter. En hög 
beskattningsbar förvärvsinkomst innebär hög skattekraft. Det skil-
jer cirka 5 kronor i kommunalskatt mellan storstadskommuner och 
mycket avlägsna landsbygdskommuner, vilket indikerar att lands-
bygdskommunerna befinner sig i ett mer utsatt ekonomiskt utgångs-
läge. De mest avlägsna landsbygdskommunerna har höjt sin skatt mest 
av kommunkategorierna; 2000–2019 har kommunalskatten i genom-
snitt höjts med 75 öre. Skattesatsen har varit betydligt mer stabil i 
storstäderna, där den genomsnittliga höjningen har varit 16 öre.41 

Med tanke på att det ekonomiska utgångsläget för de mindre lands-
bygdskommunerna bedöms som svagare än för större kommuner inne-
bär det sannolikt att det egna handlingsutrymmet för de mindre lands-
bygdskommunerna ytterligare kommer att krympa. 

7.7 Det kommunala utjämningssystemet 
och statsbidragen 

Den kommunala beskattningsrätten är grunden för kommunernas 
finansiering av sin verksamhet. Som visats i avsnitt 7.2.3 varierar kom-
munernas faktiska möjligheter att finansiera sin verksamhet enbart 
med de egna skatteintäkterna. Det krävs också andra intäkter, och 
där är statsbidragen den viktigaste intäktskällan.  

Det finns olika typer av statsbidrag till kommunerna: generella 
statsbidrag, riktade (specialdestinerade) statsbidrag och kostnads-
ersättningar.  

Generella statsbidrag är bidrag som inte är förenade med några krav 
på hur bidragen ska användas eller på någon viss prestation. Även om 

 
41 Beräknat efter medianvärde per kommunkategori. 
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det kan finnas villkor som kommunerna och regionerna ska uppfylla 
för att få del av ett generellt bidrag får kommunerna och regionerna 
fritt disponera de medel de får.42 

Riktade statsbidrag är bidrag till kommuner eller regioner som 
det är frivilligt för dem att ansöka om eller ta del av. Bidragen är av-
sedda (öronmärkta) för en viss insats. 

Det kommunala utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga 
förutsättningar för alla kommuner och regioner i landet att kunna 
tillhandahålla en likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas 
inkomster och andra strukturella förhållanden. Skillnader i kommu-
nalskatt ska därmed spegla skillnader i effektivitet, service och avgif-
tsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar. 

Det finns också ett kostnadsutjämningssystem för kommunernas 
LSS-kostnader.43 Detta ingår inte i det ordinarie kommunala utjäm-
ningssystemet men har samma uppbyggnad. 

7.7.1 De demografiska förändringarnas effekter  
på det kommunala utjämningssystemet 

Framskrivningarna i Långtidsutredningen 2015 av hur de demogra-
fiska förändringarna påverkar det kommunala utjämningssystemet 
gjordes utifrån vissa schablonmässiga antaganden. Efter Långtidsut-
redningen 2015 har SKR gjort framskrivningar av hur demografiska 
förändringar påverkar bidrag och avdrag inom kostnadsutjämningen 
fram till 2030. Kommunutredningen bedömer SKR:s framskriv-
ningar inom kostnadsutjämningen som mer tillförlitliga än Lång-
tidsutredningens, eftersom de är mer detaljerat gjorda utifrån varje 
delmodell inom kostnadsutjämningen. 

SKR:s beräkningar ger ett likartat mönster som Långtidsutred-
ningens när det gäller vilka kommunkategorier som är bidragstagare 
respektive bidragsmottagare inom kostnadsutjämningen (tabell 7.3). 
Skillnaden är att SKR:s framskrivning innebär att storstadskommu-
nerna i större omfattning bidrar till systemet och att täta kommuner 

 
42 Statskontoret (2019), Utveckling statens styrning av kommuner och landsting – en analys, 
rapport 2019:02. 
43 Med LSS-kostnader avses kostnader för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade och assistansersättning avseende de första 20 timmarna per vecka 
och assistansanvändare. Utjämningssystemet regleras i lagen (2008:342) om utjämning av kost-
nader för stöd och service till vissa funktionshindrade samt i förordningen (2008:776) om 
utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade. kommunernas kost-
nader för insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
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och landsbygdskommuner nära en större stad ges större bidrag än 
vad som beräknades i Långtidsutredningen 2015.  

SKR:s framskrivning ger därmed ett bättre ekonomiskt utfall till 
samtliga kommunkategorier utom storstäderna, än vad Långtids-
utredningens framskrivningar ger. 

Tabell 7.3 Framskrivning av bidrag och avgifter inom kostnadsutjämningen 
enligt Långtidsutredningen (LU) 2015 och SKR 

Kronor per invånare, fasta priser 

 Kostnadsutjämning per capita 
 LU 2040 SKR 2030 
Landsbygdskommuner, (MA) 7 197 7 849 
Landsbygdskommuner, (A) 2 067 3 459 
Landsbygdskommuner (NS) 824 2 342 
Täta kommuner, (A) 246 1 473 
Täta kommuner (NS) −499 −39 
Storstadskommuner −59 −1 548 

Källa: Långtidsutredningen 2015 och SKL.2018. 

 
 
Observera att SKR:s framskrivningar löper fram till 2030, till skill-
nad mot Långtidsutredningens som löper fram till 2040. Det gör att 
jämförelser mellan de två framskrivningarna inte fullt ut kan göras. 

7.7.2 Riktade statsbidrag och kostnadsersättningar 

Riktade statsbidrag är, som ovan framgår, statsbidrag till kommuner 
eller regioner som de själva kan välja att ansöka om eller ta del av. De 
är öronmärkta för en viss insats, för ett visst ändamål eller för att 
stimulera utveckling inom en bestämd verksamhet.44 Ett riktat stats-
bidrag är i regel förenat med olika typer av krav på mottagaren när 
det gäller ansökan, medfinansiering, redovisning och uppföljning. 
Det riktade statsbidraget kan vara ensidigt beslutat av staten eller regle-
rat genom en överenskommelse.  

I regeringens budgetpropositioner görs numera skillnad mellan 
riktade statsbidrag, som är avsedda att stimulera utveckling inom ett 
visst område, och kostnadsersättningar, som är en statlig ersättning 

 
44 Ibid. 
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för något kommuner eller regioner är skyldiga att utföra oavsett om 
de får ersättning för det eller inte.45 Både riktade statsbidrag och 
kostnadsersättningar kan ses som riktade medel eftersom medlen 
ska användas för vissa insatser eller till en viss verksamhet.46 

De riktade statsbidragen används ofta som ett policyinstrument 
av centrala beslutsfattare för att påverka de kommunala besluten på 
ett visst område, t.ex. för att öka bemanningen inom skola och 
omsorg, eller i en viss riktning, t.ex. satsningar på arbete med hållbar 
utveckling. I början av 1990-talet skapades ett nytt statsbidrags- och 
utjämningssystem som bl.a. innebar att ett stort antal riktade bidrag 
fördes över till de generella statsbidragen till kommuner och regio-
ner. Under 2000-talet har i stället utvecklingen gått åt andra hållet 
och antalet riktade bidrag har ökat.  

De sammanlagda statsbidragen till kommuner och regioner beräk-
nades uppgå till 207 miljarder kronor 2018. Av beloppet var 107 mil-
jarder kronor generella bidrag och 100 miljarder kronor riktade bidrag 
och kostnadsersättningar.47 Statskontoret gjorde i sin uppföljning av 
statens styrning av kommuner och regioner 2018 bedömningen att det 
finns totalt 208 olika statsbidrag som riktas till kommuner eller regio-
ner. Av dessa statsbidrag är omkring 23 kostnadsersättningar, 180 rik-
tade statsbidrag och 5 generella statsbidrag. Över två tredjedelar av 
dessa bidrag är permanenta. Cirka 20 av de bidrag som är tidsbegrän-
sade upphör 2018, och ytterligare 27 upphör 2019–2020. Totalt 151 av 
de riktade bidragen och 16 av kostnadsersättningarna riktas till kom-
munerna.48 

Under 2018 tillkom 33 nya riktade statsbidrag och kostnads-
ersättningar medan 6 upphörde.49 Under 2019 skedde dock en minsk-
ning av de riktade statsbidragen och kostnadsersättningarna, både till 
antal och andel av de sammanlagda statsbidragen.50 

Riktade statsbidrag och kostnadsersättningar finns inom en rad 
olika områden, t.ex. skola, omsorg av barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning, kultur, klimatinvesteringar, bostäder samt mot-
tagande av asylsökande och flyktingar. Omfattningen av de riktade 

 
45 Se t.ex. prop. 2018/19:1 utgiftsområde 25, bilaga, s. 12. 
46 Statskontoret (2018), Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2018.  
47 Prop. 2019/2020:1 utgiftsområde 25. 
48 Statskontoret (2018), Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2018, 
s. 28. 
49 Ibid. 
50 Prop. 2019/20:1 utgiftsområde 25, s. 21. 
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statsbidragen är särskilt stor inom skolområdet; 2017 fördelade Skol-
verket omkring 15 miljarder kronor i fler än 70 bidrag. 

Svårare för mindre kommuner att hantera riktade statsbidrag 

Statskontoret konstaterade i en rapport om statens samlade styrning 
av kommunerna att små kommuner har svårare att hantera de riktade 
statsbidragen än större kommuner med mer administrativa resur-
ser.51 En typ av riktade statsbidrag som små kommuner ofta fram-
håller som problematiska är de bidrag som syftar till att öka beman-
ningen. Det finns en tendens att större kommuner rekvirerar riktade 
statsbidrag inom skolområdet i större omfattning än mindre kom-
muner eftersom de ekonomiska risker som följer av att öka beman-
ningen är relativt sett större i en liten kommun än i en större kom-
mun. Det beror i sin tur på att varje nyanställning har en relativt sett 
större påverkan på kommunens ekonomi i en liten kommun än en 
nyanställning i en större kommun. I de mindre kommunerna kan det 
dessutom vara svårare att hitta personal inom en viss personalkategori.  

Att upphörandet av ett riktat statsbidrag kan skapa omställnings-
problem för kommunerna framgår också av Statskontorets uppfölj-
ning av ett riktat statsbidrag som gavs för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen. En tredjedel av de kommuner som hade tagit emot 
bidraget uppgav att de efter bidragets upphörande skulle fortsätta med 
en högre bemanning. Både kommuner som valde att fortsätta att finan-
siera en högre bemanning och kommuner som valde att inte göra det 
beskrev avslutningen av bidraget som en utmaning. Det handlade 
bl.a. dels om att en del av de anställda blivit tillsvidareanställda, dels 
om att det var svårt att motivera en minskning av bemanningen för 
de äldre och för personalen.52  

Ett annat problem för små kommuner är att vissa riktade stats-
bidrag fördelas i relation till antalet kommuninvånare, vilket kan göra 
att den administrativa kostnaden blir oproportionerligt stor i för-
hållande till de medel som bidraget kan ge. Eftersom små kommuner 
har en mer begränsad kapacitet för att söka statsbidrag kan det också 
förekomma att kommunen saknar överblick över vilka statsbidrag 
som finns att söka och därför inte söker dessa. 

 
51 Statskontoret (2019), Statens samlade styrning av kommunerna – en analys, rapport 2019:02.  
52 Statskontoret (2019), Ökad bemanning inom äldreomsorgen. En uppföljning av regeringens 
tillfälliga satsning 2015–2018, 2019:05. 
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Det är dock viktigt att lyfta fram att det även finns riktade stats-
bidrag där erfarenheterna har varit mer positiva. Ett exempel som har 
lyfts fram är de medel till socioekonomiskt eftersatta kommuner 
som regeringen beslutade om 2018. Detta bidrag förvaltas av Till-
växtverket och riktar sig till 30 landsbygdskommuner som står inför 
utmaningar utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå 
och lågt valdeltagande samt geografisk belägenhet långt från större 
städer.53 Syftet med bidraget är att stärka den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i dessa kommuner. Det är alltså statsbidrag som är rik-
tade i bemärkelsen att de går till särskilt utvalda kommuner som spe-
cificeras i förordningen, men användningen av medlen är förhål-
landevis fri.  

Kostnader för staten 

Kostnader för administration av de riktade statsbidraget uppkom-
mer inte bara för kommunerna. Det stora antalet riktade statsbidrag, 
inte minst inom skolområdet, innebär också stora administrations-
kostnader för staten. Enligt Skolverkets årsredovisning 2016 togs 
över 16 000 beslut om riktade statsbidrag inom skolområdet 2016, 
att jämföra med cirka 3 800 beslut 2012, till en sammanlagd kostnad 
för hantering av statliga stöd och bidrag på 210 miljoner kronor.54  

Oklar måluppfyllelse 

Det har ibland ifrågasatts om de syften som staten har med de 
riktade statsbidrag, exempelvis att skapa större likvärdighet i skolan, 
faktiskt uppnås. Riksrevisionen visade 2014 att det inte var de huvud-
män som behövde bidragen mest som sökte dem i första hand, vilket 
gjorde att bidragen snarast motverkade likvärdigheten inom skolan. 
Riksrevisionens granskning visade att skolor med låga kunskaps-
resultat i årskurs 9 generellt tog emot statsbidrag i mindre utsträck-

 
53 Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner. För 2018 
var stödet 0,5 miljarder kronor. Regeringen beräknar att det avsätts 1,5 miljarder kronor 2019 
och 2,5 miljarder årligen 2020–2027. 
54 Riksrevisionen (2017), Riktade statsbidrag till skolan – nationella prioriteringar men lokala 
behov, RiR 2017:30. 
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ning än skolor med höga kunskapsresultat.55 Enligt Riksrevisionen 
är det befogat att ifrågasätta om nuvarande system med statsbidrag 
till skolan karaktäriseras av hög effektivitet och god hushållning med 
statens medel. Det är också, enligt Riksrevisionen, frågan om det 
ligger i linje med riksdag och regerings intention att inte styra sådant 
som är kommunernas ansvar.56 

I en granskning av de riktade statsbidragen inom skolan från 
201757 var Riksrevisionen också kritisk mot att riktade statsbidrag 
hade ökat stort i användning. Granskningen visade att större kom-
munala huvudmän sökte statsbidrag i högre omfattning än mindre 
huvudmän. Riksrevisionen ansåg att studien bekräftar att det kan 
finnas problem ur ett likvärdighetsperspektiv, eftersom större huvud-
män har en tydlig tendens att söka och få fler statsbidrag och högre 
belopp. Enligt Riksrevisionen är detta problematiskt, eftersom det 
kan innebära att det inte är behoven som i första hand avgör om 
huvudmännen tar del av statsbidragen.  

De små kommunala huvudmännen som ingick i Riksrevisionens 
granskning påverkades i högre grad av de riktade statsbidragen än de 
större kommunala huvudmännen på så sätt att bidragen styrde skol-
utvecklingen. Risken blir då att lokala behov nedprioriteras. Det fram-
kom även att kommuner ibland valde att göra sådana insatser som 
det fanns statsbidrag för, i stället för de insatser som verksamheten 
var mest i behov av.  

Riksrevisionen konstaterade att det också kan uppstå finansiella 
problem när huvudmän måste ligga ute med pengar som eventuellt 
kommer, eftersom de ibland får besked först i efterhand om de får 
ett sökt bidrag. Det kan vara särskilt problematiskt för små aktörer 
som är mer ekonomiskt sårbara.  

Tillitsbaserad styrning 

I sitt huvudbetänkande (SOU 2018:47) riktade Tillitsdelegationen 
kritik mot en alltför omfattande användning av riktade statsbidrag. 
Erfarenheten från Tillitsdelegationens möten med kommunala före-

 
55 Riksrevisionen (2014), Specialdestinerade statsbidrag – Ett sätt att styra mot en mer likvärdig 
skola?, RiR 2014:25. 
56 Riksrevisionen (2017), Riktade statsbidrag till skolan – nationella prioriteringar men lokala 
behov, RiR 2017:30. 
57 Ibid. 
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trädare var att företrädarna ser statsbidrag som en viktig inkomst-
källa men att de samtidigt anser att dagens system är alltför admini-
strativt betungande. Tillitsdelegationen lyfte t.ex. det stora antalet 
riktade statsbidrag inom skolområdet som kan ha bidragit till att 
splittra upp skolutvecklingsarbetet på många olika insatser i stället 
för att de bidrar till ett större fokus på färre och mer långsiktiga mål-
sättningar.58  

Tillitsdelegationen föreslog att regeringen ska ha som huvudprin-
cip att använda sig av generella statsbidrag och att riktade statsbidrag 
endast ska användas när det gäller specifika nationella satsningar på 
verksamhetsutveckling, exempelvis i form av teknisk infrastruktur. 
Alla riktade statsbidrag ska därtill föregås av en analys av hur de på-
verkar de berörda verksamheterna. Tillitsdelegationen menade att en 
förändrad statlig styrning, där huvudprincipen är generella stats-
bidrag, är ett viktigt steg mot ett mer tillitsbaserat sätt att styra väl-
färdssektorn. Tillitsdelegationen framhöll också att ett generellt bidrag 
kan disponeras friare på samma sätt som kommunernas skatteintäk-
ter. Ett generellt bidrag leder inte heller till särskild administration 
och underlättar kommunernas planering. Med generella statsbidrag 
som huvudprincip skulle detaljstyrningen minska och därmed öka 
handlingsutrymmet för kommuner och regioner att utforma verk-
samheten.59 

Effektivisering genom återgång till generella statsbidrag 

SKR anser att de riktade statsbidragen visserligen är värdefulla finan-
siella tillskott för kommunerna men att de samtidigt riskerar att mot-
verka en önskvärd utveckling och förnyelse av kommunernas verk-
samheter.60 Enligt SKR innebär de riktade statsbidragen en ökad 
administration för kommunerna, undanträngningseffekter och pro-
blem med styrning och prioritering både lokalt och regionalt. Sär-
skilt problematiska är de bidrag som riktas mot ökad bemanning och 
löner. En enkät som SKR gjorde bland kommunerna 2018 visade att 
flera kommuner anser att mer generella statsbidrag kan möjliggöra 
en mer effektiv verksamhet, eftersom dessa typer av bidrag gör det 
möjligt att göra prioriteringar utifrån lokala behov och långsiktiga 

 
58 SOU 2018:47.  
59 Ibid., s. 188. 
60 SKL (2018), Ekonomirapporten, maj 2018. 
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mål; behoven ser olika ut och kräver olika typer av insatser. SKR 
anser att det finns en effektiviseringspotential i den kommunala 
verksamheten och att denna skulle kunna frigöras genom en åter-
gång till mer generella statsbidrag.61  

Den statliga styrningen behöver enligt SKR förändras så att det 
blir betydligt färre och mer utvecklingsinriktade statsbidrag som möj-
liggör och uppmanar till nya arbetssätt och en effektivare verksamhet.  

Klassificeringsmodell för statsbidragen till skolan 

SKR har tagit fram ett förslag till klassificeringsmodell för statsbi-
dragen till skolan. Modellen är främst tänkt att användas i ett kort-
siktigt perspektiv för att klassificera befintliga statsbidrag i syfte att 
skapa förutsättningar för en övergång till ett fåtal större statsbidrag. 
Modellen kan också enligt SKR vara utgångspunkt för mer långsik-
tiga överväganden kring styrningen av skolan. Modellen består av tre 
delar: generella bidrag, klustrade utvecklingsbidrag och riktade stats-
bidrag. Till gruppen klustrade utvecklingsbidrag hör statsbidrag som 
inrättats i syfte att särskilt stimulera utveckling kopplad till en speci-
fik skolform, verksamhet eller målgrupp. Beteckningen klustrade sti-
mulansbidrag används för att visa att det gäller befintliga stimulans-
bidrag inom en specifik skolform, verksamhet eller målgrupp som 
skulle kunna sammanföras till ett antal kluster eller grupper. En kom-
mun ska kunna söka medel inom respektive kluster för att utveckla 
den berörda verksamheten utifrån lokala behov och förutsättningar 
i stället för utifrån ett detaljerat regelverk.  

SKR menar att klustring skulle möjliggöra förenklingar och minska 
antalet regler som är kopplade till bidragen. Det skulle även ge huvud-
männen bättre förutsättningar att bedriva ett mer långsiktigt och stra-
tegiskt utvecklingsarbete. Till gruppen riktade statsbidrag ska bara 
sådana bidrag föras som på grund av sitt syfte och sin målgrupp även 
i framtiden är bäst lämpade att vara riktade. Ett exempel är om syftet 
är väldigt specifikt och bidraget riktar sig till ett fåtal kommuner.62 

 
61 SKL (2018), Ekonomirapporten, maj 2018. 
62 Ibid, s. 64 f. 
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Systemet med riktade statsbidrag ses över 

Med anledning av Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till 
skolan från 2017 inkom regeringen med en skrivelse till riksdagen. 
Som potentiella utvecklingsområden lyfte regeringen bl.a. en översyn 
av bidragens konstruktion och en sammanläggning av vissa bidrag 
eller överföring av riktade bidrag till generella. Regeringen uttryckte 
i skrivelsen förståelse för att många huvudmän anser att den nationella 
styrningen med många riktade bidrag riskerar att leda till oförutsäg-
barhet och menade att det belyser vikten av att förbättra styrningen 
och öka utrymmet för lokal anpassning för nya riktade satsningar.63 

I budgetpropositionen för 202064 framhåller regeringen att gene-
rella statsbidrag ska vara utgångspunkten i den ekonomiska styrningen 
av kommuner och regioner. Regeringen anser dock att det finns ett 
fortsatt behov av kostnadsersättningar inom vissa områden och även 
statsbidrag till specifika områden där det finns stora utvecklings-
behov. Regeringen menar vidare att det är allvarligt om mindre kom-
muner har svårare att ta del av riktade bidrag. Därför avser regeringen 
att utveckla en mer strategisk styrning med riktade statsbidrag, bl.a. 
genom att minska de riktade statsbidragen och genom att förenkla 
utformning och administration på vissa områden. Regeringen avser 
också att fortsätta med den översyn av de riktade statsbidragen inom 
skolområdet som inleddes 2014. 

7.8 Sammanfattande slutsatser 

De demografiska förändringarna i Sverige ställer både staten och 
kommunerna inför stora utmaningar när det gäller finansieringen av 
den gemensamma välfärden. Konjunkturinstitutet har visat att även 
ett oförändrat välfärdsåtagande kommer att kräva ökade ekono-
miska resurser. Hur mycket resurser som kommer att krävas beror 
bl.a. på om tiden i arbetslivet förlängs och hur de äldres hälsositua-
tion förändras. Med fler som arbetar längre upp i åldrarna och med 
friskare äldre ökar det offentligas intäkter och kostnadsökningarna 
begränsas. 

För att kommunallagens krav på en budget i balans och på god 
ekonomisk hushållning ska kunna tillgodoses behöver det finansiella 

 
63 Skr. 2017/18:217 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till skolan.  
64 Prop. 2019/2020:1 utgiftsområde 25, s. 25. 
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sparandet i den kommunala sektorn enligt Konjunkturinstitutet vara 
0,2 procent av BNP. Om hela kostnadsökningen i kommunerna 
skulle finansieras av staten (och kommunalskatterna vara konstanta) 
skulle detta innebära att statsbidragen till kommunerna varje år fram 
till 2040 skulle behöva öka med 24 miljarder kronor. Om kommu-
nerna helt på egen hand skulle finansiera den förväntade kostnads-
ökningen fram till 2040 med höjda kommunalskatter skulle kommu-
nalskatterna i genomsnitt för riket behöva öka med 3 kronor och 
18 öre, vilket motsvarar en ökning med 15 öre per år. Beräkningar 
från Långtidsutredningen 2015 pekar på att de demografiska föränd-
ringarna innebär en ökad ekonomisk belastning motsvarande 1–2 kro-
nors kommunalskatt i storstadskommunerna och knappt 6 kronor 
för mycket avlägsna landsbygdskommuner. 

Den kommunala verksamheten står inte bara inför finansiella ut-
maningar. Som SKR har påpekat i sin ekonomirapport i maj 2018 är 
den största utmaningen i välfärden de kommande åren att rekrytera 
personal. Tidigare har SKR antagit att resurserna till välfärdsverk-
samheterna kommer att öka i samma takt som hittills, dvs. med cirka 
1 procent utöver demografiska förändringar. Den bedömning som 
SKR gör är att det inte kommer att vara möjligt med tanke på den 
framtida kompetensförsörjningssituationen. SKR:s nya beräkningar 
utgår därför från att resurserna enbart ökar i takt med den demogra-
fiska utvecklingen.  

SKR:s beräkningar visar att antalet sysselsatta behöver öka kraf-
tigt kommande år, även för att behålla dagens verksamhetsnivå. För 
att kommunsektorn inte ska ta en alltför stor del av nettotillskottet 
av sysselsättning i ekonomin i anspråk, behöver, enligt SKR, produk-
tiviteten i den offentliga sektorn öka för att klara framtidens kompe-
tensförsörjning inom kommuner och regioner. 

En effektivisering av den kommunala verksamheten skulle också 
innebära en generell förbättring av kommunernas ekonomi. SKR för 
i sin ekonomirapport från maj 2018 fram olika möjligheter att effek-
tivisera den kommunala verksamheten.  

Att minska de riktade statsbidragen och i stället lägga över dessa 
i de generella statsbidragen skulle kunna bidra till att kommunerna 
kan effektivisera sina verksamheter genom att de får bättre förutsätt-
ningar för långsiktig planering och prioriteringar utifrån lokala behov. 
SKR pekar på ett stort behov av att minska de riktade statsbidragen 
eftersom de innebär utmaningar, inte minst för de mindre kommu-
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nerna. Både Riksrevisionen och Statskontoret har i ett antal rapporter 
beskrivit och analyserat de utmaningar och problem som de riktade 
statsbidragen innebär för kommunerna.  

Kommunernas verksamheter inklusive administrationen kan effek-
tiveras genom att den digitala tekniken används i ökad utsträckning. 
SKR pekar t.ex. på att kommunerna kan göra omfattande bespar-
ingar genom att använda digitala tjänster i hemtjänsten. Effektivi-
teten kan också öka inom skolan.  

Det är mycket svårt att bedöma hur stor potentialen för en 
effektivisering av kommunernas verksamheter är. Men det är helt klart 
att om produktiviteten inom verksamheterna årligen skulle kunna öka 
med 0,5–1,0 procent skulle detta långsiktigt minska behovet av ökade 
statsbidrag och höjningar av kommunalskatterna. Historiskt har det 
dock visat sig vara svårt att kraftigt öka effektiviteten. Det bör också 
beaktas att effektiviseringspotentialen varierar mellan kommunerna; i 
små avlägset belägna kommuner med minskande befolkning är 
förutsättningarna inte lika gynnsamma som i större kommuner med 
en större kostnadsmassa och tillgång till mer strategisk kompetens. 

Den historiska utvecklingen av kommunernas ekonomi pekar på 
att landsbygdskommunerna haft en svagare ekonomisk utveckling 
än storstadskommunerna. Det ekonomiska resultatet per invånare är 
lägst för mycket avlägsna landsbygdskommuner, och det har försäm-
rats markant 2018. Även soliditeten, inklusive pensionsåtaganden, är 
lägst för landsbygdskommuner. Pensionsskulder intjänade före 1998 är 
högst per invånare i mycket avlägsna landsbygdskommuner. Samtidigt 
har mycket avlägsna landsbygdskommuner högst kommunalskatt. 
Det skiljde 3,60 kronor i medianskattesats mellan mycket avlägsna 
kommuner och storstäderna 2018. Skillnaderna mellan enskilda 
kommuner uppgick till över 6 kronor mellan den kommun som hade 
högst kommunalskatt (Dorotea 23,85 kronor) och den som hade lägst 
(Solna 17,12 kronor).  

Skattekraft och kommunalskatt är negativt korrelerade, vilket inne-
bär att kommuner med hög skattekraft har lägre kommunalskatt än 
kommuner med låg skattekraft. De olika kommunkategorierna har 
därför olika ekonomiska förutsättningar, där storstadskommunerna 
genomsnittligt ser ut att ha bättre ekonomiska förutsättningar än lands-
bygdskommunerna. De olika kommunkategoriernas historiska eko-
nomiska utveckling innebär att marginalerna för oförutsedda hän-
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delser, eller en allmänt svagare konjunktur, är sämre i avlägsna och 
mycket avlägsna landsbygdskommuner än i storstäderna. 

De prognoser som finns tillgängliga över den kommunalekono-
miska utvecklingen per kommunkategori ser ut att förstärka skillna-
derna mellan kommunkategorierna. Särskilt de avlägsna och mycket 
avlägsna landsbygdskommunerna ser ut att stå inför stora ekono-
miska utmaningar. Som påpekats tidigare bör dock försiktighet iakttas 
vid tolkningen av alla prognoser, särskilt i prognoser som spänner 
över lång tid. När det gäller beräkningar av kommunernas ekonomi 
får det dessutom antas att förändringar kommer att göras inom det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet, vilket leder till andra 
utfall. Det som förefaller tydligt är att det finns ett mönster av stora 
skillnader i kommunernas egna ekonomiska förutsättningar i termer 
av egna intäkter i förhållande till nettokostnader. Storstadskommu-
ner kan i betydligt högre grad bära sina egna nettokostnader än vad 
som är fallet för avlägset och mycket avlägset belägna landsbygds-
kommuner. Beräkningar pekar dessutom på att mönstret förstärks 
fram till 2040. 

Enligt Kommunutredningens uppfattning innebär skillnaderna i 
kommunernas egna ekonomiska förutsättningar två saker: Dels kan 
omfördelningen inom utjämningssystemet behöva öka så att kom-
munkategorier som har svårast ekonomisk situation får ökade bidrag. 
Ekonomiskt starkare kommuner får då bidra mer till systemet. En 
ökad omfördelning sätter dock ytterligare press på utjämningssyste-
mets legitimitet. Dels kan det uppstå ökade skillnader i kommuner-
nas egen kontroll och rådighet över sina intäkter. För kommuner 
med stort behov av bidrag från utjämningssystemet innebär det en 
ökad känslighet för justeringar och ändringar i systemen. På så sätt 
riskerar den egna kontrollen över ekonomin urholkas allt mer och 
känsligheten för externa händelser utanför kommunens egen kon-
troll ökar. Det gäller särskilt för avlägset och mycket avlägset belägna 
landsbygdskommuner. 
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8 Kommunernas personal- 
och kompetensförsörjning 

De demografiska förändringarna, med ett ökat antal unga och äldre, 
innebär att behovet av personal inom hela välfärden kommer att öka 
under de närmaste decennierna. Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) har gjort bedömningen att välfärdssektorn (inklusive privata 
utförare) behöver knappt 200 000 fler anställda 2026 jämfört med 
2016.1 Dessutom behöver cirka 300 000 anställda ersättas på grund 
av pensionsavgångar. Om den kommunala verksamheten fortsätter 
att växa i samma takt som under senare år ökar behovet av personal 
med ytterligare cirka 70 000 anställda. 

Långtidsutredningen (SOU 2015:101) har gjort en analys av arbets-
marknadens utveckling fram till 2040. Den visar att det kommer att 
bli stor brist på arbetskraft, särskilt i små arbetsmarknadsregioner, 
medan arbetskraftsbristen i större arbetsmarknadsregioner kommer 
att vara mer partiell, dvs. arbetskraft väntas saknas inom vissa ut-
bildningsgrupper och yrken. 

Bristen på arbetskraft inom vitala delar av den kommunala verk-
samheten kommer att kräva både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder 
inom flera olika områden. Utmaningen ligger också i att rekrytera till 
strategiska befattningar inom kommunerna, t.ex. olika typer av spe-
cialisttjänster och ledningsfunktioner. De mindre kommunerna, sär-
skilt de som är avlägset belägna från större arbetsmarknadsregioner 
har ofta svårare att rekrytera till specialist- och ledningsfunktioner 
än vad de större kommunerna har. 

SKR konstaterade i sin ekonomirapport i maj 2018 att den största 
utmaningen i välfärden de kommande åren är att kunna rekrytera 
personal. Tidigare har SKR:s beräkningar baserats på att resurserna 
till välfärden kommer att öka i samma takt som hittills. SKR gjorde 

 
1 SKL (2018), Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen? 
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2018 dock bedömningen att resurserna till välfärden inte kommer att 
kunna öka i samma takt som hittills med tanke på svårigheterna att 
rekrytera personal. SKR:s beräkningar 2018 utgår därför från att 
resurserna och sysselsättningen ökar i takt med den demografiska 
utvecklingen. Skulle sysselsättningen fortsätta att öka i samma takt 
som hittills skulle hela den tillkommande sysselsättningsökningen 
behöva ske i den kommunala sektorn. Detta är enligt SKR inte rea-
listiskt. 

8.1 Anställda och befattningar 

I november 2017 hade de svenska kommunerna, inklusive kommunal-
förbunden, cirka 700 000 faktiska årsarbetare. Till det tillkommer 
cirka 50 000 anställda inom kommunägda bolag. Den övervägande 
majoriteten av kommunernas anställda, cirka 75 procent, arbetar inom 
vård, omsorg och utbildning.  

Spännvidden är stor på antalet faktiska årsarbetare i de svenska 
kommunerna, från cirka 36 000 anställda i Stockholms stad till 225 i 
Bjurholm. Det innebär att det är stor variation på kommunernas per-
sonella resurser.  

Det är dock viktigt att understryka att antalet anställda i olika 
kommuner och kommunkategorier påverkas av i hur stor andel av 
verksamheten som drivs i privat regi. De uppgifter som visas i det 
här avsnittet avser kommunal regi; personer som är anställda av pri-
vata utförare ingår inte i de siffror som redovisas, men omfattar i de 
flesta kommuner mellan 10–20 procent av verksamheten. 

Den genomsnittliga kommunen i kategorin storstadskommuner2 
hade som exempel 1 500 anställda inom grund- och särskola medan 
mycket avlägsna landsbygdskommuner hade i genomsnitt 88 anställda 
inom samma typ av verksamhet. Inom individ- och familjeomsorgs-
verksamheten (IFO) hade genomsnittskommunen bland storstads-
kommunerna 310 anställda medan mycket avlägsna landsbygds-
kommuner hade färre än 12 anställda.3 Som alltid vid medelvärden 
finns dock variationer inom olika grupper, i detta fall inom kom-
munkategorierna. På grund av sekretessbestämmelser redovisas inte 
värden under fem anställda i statistiken. Fem av femton kommuner 

 
2 För beskrivning av kommunkategorierna se avsnitt 6.1.1.  
3 Uppgifterna är ovägda medelvärden per kommunkategori.  
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i kategorin mycket avlägsna landsbygdskommuner hade under fem 
anställda inom IFO-verksamheten. Det beräknade medelvärdet (12) 
i kommunkategorin bygger alltså på de 10 kommuner som redovisar 
5 eller fler anställda. Medelvärdet är därför överskattat.  

För att exemplifiera variationen mellan en stor och liten kommun 
visas i tabell 8.1 antalet anställda i den största och minsta kommunen 
i en region av medelstorlek. 

Tabell 8.1 Antal faktiska årsarbetare i den största och minsta kommunen 
i en svensk region av genomsnittlig storlek, november 2017 

Verksamhet Största 
kommun 

Minsta  
kommun 

Totalt 8 124 256 
Miljö- och hälsoskydd, hållbar utveckling 49 – 
Övrig infrastruktur och skydd 196 – 
Fritid och kultur 204 – 
Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 1 987 50 
Grundskola inkl. grundsärskola 2 241 52 
Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola 672 – 
Kommunal vuxenutbildning 70 – 
Övrig utbildning 50 – 
Vård oms äldre och funknedsatta gemensamt 1 644 100 
Individ- och familjeomsorg 370 – 
Politisk och gemensam verksamhet 274 14 

Anm.: Fält i tabellen markerade med – innebär att kommunen antingen helt saknar anställda, eller  
att antalet anställda understiger fem. Summan för totalt antal anställda summerar inte till samma 
summa för antalet anställda då de visade verksamheterna i tabellen omfattar ett urval av de större 
verksamheterna.  
Källa: SKR, novemberstatistik 2017. 

 
 
Som framgår av tabell 8.1 är det mycket stor skillnad på antalet an-
ställda mellan kommunerna. Inom grund- och särskola har den största 
kommunen drygt 2 200 årsarbetare medan den minsta har 52. I många 
verksamheter, t.ex. gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, kom-
munal vuxenutbildning samt miljö- och hälsoskydd understiger an-
talet årsarbetare 5 i den minsta kommunen och denna siffra kan 
därför inte redovisas. Det gäller även verksamhet inom området 
övrig infrastruktur och skydd som bland annat omfattar fysisk 
planering och bygglovshantering. I en liten kommun är det därtill 
vanligt att en person innehar flera olika befattningar vilket innebär 



Kommunernas personal- och kompetensförsörjning SOU 2020:8 

246 

svårigheter att kunna specialisera sig inom vissa arbetsuppgifter. Det 
innebär också ökad sårbarhet om personen slutar eller blir långvarigt 
frånvarande. 

Det är också en stor spännvidd mellan kommuner inom området 
politisk och gemensam verksamhet som bland annat omfattar revi-
sion och administration och som är direkt knuten till kommunens 
politiska ledningsfunktion. 

8.1.1 Graden av specialisering i olika typer av kommuner  

För att få indikationer på graden av specialisering kan AID-etiketter 
användas. AID, Arbetsidentifikation för kommuner och landsting, 
är ett system för gruppering av arbetsuppgifter där etiketten beskri-
ver arbetsområdet. För riket ser variationen i AID-etiketter ut som 
visas i figur 8.1 för ett urval verksamheter. 
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Figur 8.1 AID-etiketter per kommunkategori för vissa verksamheter 2017 

Antal, ovägda medelvärden 

 
Källa: SKR novemberstatistik 2017. Egen bearbetning. 

 
 
I grova drag har medelkommunen i storstadskommunerna dubbelt 
så många AID-etiketter som mycket avlägsna (MA) landsbygdskom-
muner. För att exemplifiera spännvidden mellan en stor och liten 
kommun används även här den största respektive minsta kommunen 
i en medelstor region (se tabell 8.2). 
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Tabell 8.2 Antal AID-etiketter i den största och minsta kommunen  
i en medelstor region för vissa verksamheter 2017 

Verksamhet Största kommun Minsta kommun 
Förskola 18 8 
Grundskola 51 19 
Gymnasieskola 36 – 
Individ- och familjeomsorg 23 3 
Kultur & fritid 28 2 
Politisk och gemensam verksamhet 31 11 
Äldre & personer med funktionsnedsättning, totalt 43 17 

Källa: SKR novemberstatistik 2017, egen bearbetning. 

 
 
Tabell 8.2 visar att det är stor variation på antal AID-etiketter mellan 
kommunerna. Skillnaden är särskilt stor inom individ och familje-
omsorg där den största kommunen har 23 AID-etiketter medan den 
minsta enbart har 3.  

Uppgifterna om antalet anställda och AID-etiketter ger viss in-
formation om bemanning och möjligheter till specialisering inom 
kommunernas större verksamheter. I det följande avsnittet diskuteras 
ett urval befattningar som kan kopplas till kommunernas strategiska 
kapacitet. 

8.1.2 Befattningar kopplade till strategisk kompetens 

Kommunutredningen har i detta fall tagit några stickprov på befatt-
ningar som kan ge en indikation på kommunernas strategiska kom-
petens. Givetvis kan en rad andra mått väljas och de mått som valts i 
detta sammanhang ger naturligtvis inte hela bilden.   
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De befattningar som valts kan kopplas till kommunernas över-
gripande ledning och styrning. I många fall är dessa knutna till kom-
munstyrelsen, eller på annat sätt kopplade till strategiska funktioner 
i kommunerna. Kommunutredningen har tittat på hur många an-
ställda de olika kommunkategorierna har inom följande verksamhets-
områden: 

 ekonom 

 it 

 upphandlare 

 plan- och byggområdet 

 jurist 

 utredare 

 utveckling. 

Inom varje befattning har ett antal varianter av befattningar tagits med. 
Exempelvis finns under beteckningen utredare ett antal befattningar, 
t.ex. planeringssekreterare, analytiker och utredningssekreterare. 
I utvecklingstjänster ingår bl.a. utvecklingssekreterare, utvecklings-
chef, utvecklingsledare, utvecklingsstrateg. Det bör även påpekas att 
alla befattningar är lokala och att innehållet i tjänsterna därför varie-
rar mellan olika kommuner; det innebär att arbetsuppgifterna för en 
utredare i kommun A inte behöver vara identisk med arbetsupp-
gifterna för en utredare i kommun B. Det innebär också att det kan 
förekomma att en kommun som saknar någon med den specifika titeln 
utredare ändå har tillgång till en sådan kompetens men att befattningen 
heter något annat och därför inte syns i uppgifterna. Därmed finns 
en risk för att uppgifterna underskattar kommunernas tillgång till 
kompetens inom de visade befattningarna. 

Kommunutredningen bedömer trots detta att befattningarna i 
grova drag kan ge en indikation på respektive kommunkategoris ut-
redarresurser eller andra strategiska resurser, t.ex. plan- och bygg-
handläggare eller jurister. 
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Befattningar inom ekonomi, it, upphandling  
samt plan- och byggområdet 

Kommunernas tillgång till kompetens inom ekonomi, it, upphand-
ling samt plan- och byggområdet har betydelse för kommunens 
strategiska kompetens. Ekonomisk kompetens är nödvändig för att 
kommunen ska ha kontroll över sin ekonomi och digitalisering och 
it-lösningar ses allt mer som verktyg för att kunna effektivisera kom-
munernas verksamhet. Tillgången till it-kompetens är därför en vik-
tig förutsättning för att en kommun ska kunna nyttja de möjligheter 
som finns i nya digitala lösningar. Tillgången till upphandlingskom-
petens är också viktig, eftersom kommuner köper varor och tjänster 
för stora belopp. Hur upphandlingar genomförs har stor betydelse 
för olika verksamheter, exempelvis skolan samt vård och omsorg, 
vilka i stora delar är konkurrensutsatta. Hur upphandlingar genom-
förs har även stor betydelse för kvalitetsstyrning och vilka möjlig-
heter kommunerna har att bryta avtal om leverantören inte levererar 
den verksamhet som utlovats. Vidare har upphandlingar stor bety-
delse för det lokala näringslivet och deras möjligheter att lämna 
anbud. Kompetens inom plan- och byggområdet är en förutsättning 
för att kommunen ska kunna styra utvecklingen av fysiska invester-
ingar. Inte minst utgör planering som möjliggör byggande av bostä-
der ett viktigt inslag i kommunens utveckling. 

Tabell 8.3 visar stor variation mellan kommunkategorierna vad 
gäller antal årsarbetare per befattning. För ekonomer, it-personal 
och personal inom plan- och byggområdet finns ändå en något högre 
grundbemanning än vad som är fallet för upphandlare.  
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Tabell 8.3 Årsarbetare per befattning och kommunkategori 2017  

Antal, ovägda medelvärden  

 Ekonom It Upphandlare Plan- och 
byggområdet 

Landsbygdskommuner (MA) 4,8 3,8 1,3 4,0 
Landsbygdskommuner (A) 9,1 6,8 3,1 7,3 
Landsbygdskommuner (NS) 8,2 6,5 4,4 7,3 
Täta kommuner (A) 15,2 11,9 6,8 13,8 
Täta kommuner (NS) 23,5 15,4 9,3 21,7 
Storstadskommuner 43,2 32,5 30,6 53,0 

Källa: SKR novemberstatistik 2017. 

Befattningar inom juridik, utredning och utveckling 

En kommuns tillgång till utredare har betydelse för vilka möjligheter 
den har att arbeta fram beslutsunderlag av god kvalitet till kommun-
styrelsen och nämnder. Utredare kan också i övrigt göra analyser av 
kommunens situation och utveckling samt medverka till att ta fram 
analyser, faktaunderlag och prognoser. Befattningar som ligger nära 
utredare är utvecklingssekreterare, utvecklingsstrateg, utvecklings-
ledare och liknande. I tabell 8.4 nedan benämns dessa befattningar 
utveckling och här ingår befattningar som syftar till att utveckla kom-
munen och kommunens verksamhet.  

Tillgången till jurist bedöms också ha koppling till strategisk kom-
petens, eftersom juridisk kompetens är en viktig komponent för 
kvaliteten på ärendeberedning och för det löpande arbetet inom för-
valtningen. Tillgång till juridisk kompetens innebär inte minst goda 
förutsättningar att fatta korrekta och rättssäkra beslut. 
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Tabell 8.4 Årsarbetare per befattning och kommunkategori 2017  

Antal, ovägda medelvärden  

 Jurist Utredare Utveckling 
Landsbygdskommuner (MA) – 1,4 1,3 
Landsbygdskommuner (A) 1,4 2,1 3,2 
Landsbygdskommuner (NS) 1,5 2,2 2,8 
Täta kommuner (A) 1,8 4,1 4,0 
Täta kommuner (NS) 3,0 6,0 9,0 
Storstadskommuner 6,7 23,4 32,5 

Källa: SKR novemberstatistik 2017.  

 
 
Det bör påpekas att det råder relativt stora variationer i antalet års-
arbetare inom de olika kommunkategorierna, där medelvärdet i stor-
stadskommunerna drivs upp av de tre storstadskommunerna. En 
översiktlig genomgång av antalet anställda och antal befattningar 
uppvisar ett förväntat mönster där antalet anställda och befattningar 
varierar med kommunstorlek, vilket är fullt naturligt. Det som kan 
diskuteras är var den kritiska gränsen går för en minsta fungerande 
bemanning av personal i kommunernas olika verksamheter. Kommu-
nutredningen bedömer att en låg grundbemanning i kommunernas 
olika verksamheter innebär tre utmaningar: 

 En första utmaning ligger i svårigheter att kunna specialisera sig. 
Med få anställda behöver personalen i stor utsträckning vara gene-
ralister som ska ha kunnande inom många områden. Det gör att 
det är svårt att kunna bygga upp specialistkunskap i en mindre 
organisation.  

 En andra utmaning ligger i att det är svårt att skapa miljöer där 
personalen har möjlighet att diskutera och få stöd av andra kolle-
gor inom organisationen.  

 En tredje utmaning ligger i att en liten organisation med få an-
ställda medför ökad känslighet för störningar, t.ex. om personer 
slutar eller vid längre frånvaro.  
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8.1.3 Arbetsmiljö och sjukfrånvaro 

Dagens sjuktal är generellt sett relativt höga, vilket till stor del kan 
förklaras av en ökning av antalet sjukskrivning till följd av psykiat-
riska diagnoser. Sjukfrånvaron är vidare högre inom kommunerna än 
inom det privata näringslivet. En hög sjukfrånvaro i kommunerna på-
verkar personal- och kompetensförsörjningen samt stabiliteten i orga-
nisation och arbetsmiljön. SKR har tillsammans med arbetsmark-
nadens parter tagit fram en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser 
i kommuner och regioner.4 

Enligt Försäkringskassan är det andra faktorer än om verksamhe-
ten drivs i privat eller offentlig form som påverkar sjukfrånvaron på 
en arbetsplats. I stället påverkas sjukfrånvaron framför allt av att det 
är en högre andel kvinnor i offentlig sektor och att kvinnor generellt 
sett är överrepresenterade i sjukfrånvarostatistiken jämfört med män. 
En annan viktig faktor som påverkar sjukfrånvaron är att det är en 
större andel personal som arbetar i kontaktyrken med kända arbets-
miljörisker, som arbetar inom offentlig jämfört med privat verk-
samhet.5  

SKR:s sammanställning över sjukfrånvaron bygger på den sjuk-
frånvaroredovisning som ingår i kommunernas årsredovisningar. Totalt 
277 kommuner har svarat och enligt sammanställningen har sjuk-
frånvaron i kommunerna sjunkit från 7,0 till 6,9 procent mellan 2017 
och 2018.6 

8.2 Rekryteringsbehov inom olika verksamheter 

I följande avsnitt fokuserar utredningen på de rekryteringsbehov 
som finns inom förskola, skola, omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning samt den del av sjukvården som faller inom 
kommunernas ansvarsområde. De undersökningar av rekryterings-

 
4 SKR (2016), Avsiktsförklaring, åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting, 
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/friskarearbetsplatser.12292.html. 
Hämtat 2019-11-30. 
5 Försäkringskassan (2018), Korta analyser, 2018:1.  
6 SKR (2018), Sjukfrånvaroredovisning, 
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/sjukfranvaroredovisningen.
8837.html. Hämtat 2019-11-30. 
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behoven som har gjorts under senare år har gjorts av olika statliga 
myndigheter samt av SKR och har olika tidsperspektiv. 

8.2.1 Förskola och skola 

Skolverket redovisade i slutet av 2019 en prognos för behovet av för-
skollärare och lärare från 2019–2033.7 Det beräknade rekryterings- 
och examinationsbehovet grundar sig på antagandet att andelen per-
sonal i förskolan som är förskollärare och andel personal i fritidshem 
som har en pedagogisk högskoleexamen uppgår till närmare 45 pro-
cent, vilket motsvarar dagens nivå. Det totala rekryteringsbehovet 
framgår av figur 8.2. 

Figur 8.2 Totalt rekryteringsbehov av lärare i olika skol-  
och verksamhetsformer 2019–2023, 2024–2028  
och 2029–2033, omräknat till heltidstjänster 

 
Anm. Övriga skol-/verksamhetsformer avser grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. 
Källa: Skolverket. 

 
 

 
7 Skolverket (2019), Lärarprognos 2019. Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande 
prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier, 2019-12-05. 
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Det beräknade totala rekryteringsbehovet fördelar sig inte jämnt 
över prognosperioden. Rekryteringsbehovet beräknas bli drygt 
69 000 heltidstjänster år 2019–2023, 46 000 heltidstjänster år 2024–
2028 och cirka 45 000 heltidstjänster år 2029–2033. Detta betyder 
att rekryteringsbehovet under hela prognosperioden fram till och 
med 2033 bedöms uppgå till omkring 160 000 heltidstjänster. Att 
rekryteringsbehovet är större den första femårsperioden beror både 
på att det totala lärarbehovet ökar mest då och att visstidsanställda 
lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen i prognosen antas 
ersättas av nyutexaminerade under de första fem åren.8 

Vid sidan av rekryteringsbehovet är det en stor utmaning att även 
de lärare som i dag saknar behörighet och antas fortsätta arbeta som 
lärare ska bli behöriga. 

Det är stora skillnader mellan olika delar av landet vad gäller det 
ökade behovet av lärare och förskollärare. Störst är ökningen i de tre 
storstadslänen, regionerna runt Mälardalen samt delar av södra Sverige. 
Däremot växer lärarbehovet mindre i flera Norrlandslän samt i sydöstra 
Sverige. Skillnaderna beror framför allt på befolkningsutvecklingen. 
Hälften av det totala rekryteringsbehovet av lärare och förskollärare 
om cirka 160 000 heltidstjänster finns också i de tre storstadslänen. 
Fram till och med 2033 beräknas rekryteringsbehovet i Stockholms län 
uppgå till 32 000 heltidstjänster. För Västra Götalands län är motsva-
rande siffra 27 000 och för Skåne län omkring 21 000 heltidstjänster.9  

Det framtida examinationsbehovet av lärare och förskollärare be-
räknas kraftigt överstiga den faktiska examinationen fram till 2033. 
Utifrån dagens nivå av antalet nybörjare och examinationsfrekvenser 
beräknas det uppstå en brist på 45 000 lärare och förskollärare 2033. 
För att undvika en framtida bristsituation skulle ytterligare 3 000 lärare 
och förskollärare behöva examineras årligen.10 

Skolverkets prognoser visar med stor tydlighet att det finns en 
betydande risk för brist på samtliga lärargrupper förutom special-
pedagoger. En stor del av obalansen utgörs av förskollärare. Det finns 
också en betydande risk för att bristen på yrkeslärare och ämnes-
lärare blir förhållandevis stor. Skolverket pekar också på att det finns 
en uppenbar risk för att andelen behöriga förskollärare och lärare 
riskerar att sjunka gradvis under prognosperioden. 

 
8 Skolverket (2019), Lärarprognos 2019. Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande 
prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier, 2019-12-05, s. 4. 
9 Ibid., s. 6. 
10 Ibid. 
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Den viktigaste insatsen för att försöka minska bristen på lärare 
och förskollärare är enligt Skolverket att stärka yrkets attraktivitet 
så att elever med goda studieresultat söker sig till lärar- och för-
skollärarutbildningarna. Skolverket pekar vidare på att ansträngningar 
måste göras för att fler yrkesverksamma väljer att stanna kvar i yrket 
och att fler lärare som har lämnat yrket vill återvända. 

Det finns i det här sammanhanget anledning att uppmärksamma 
hur de anställda inom förskolan och skolan upplever sin arbetssitua-
tion, eftersom just detta har betydelse för läraryrkets attraktivitet. 
Arbete med små barn innebär lyft och påfrestande arbetsställningar 
och ljudnivån kan tidvis vara hög. Även storleken på barngrupperna, 
inom både förskola och fritidshem, har stor betydelse för de an-
ställdas arbetssituation. Stora barngrupper och problem med att hitta 
vikarier leder till hög arbetsbelastning och stress för de anställda. 

Läraryrket är enligt Arbetsmiljöverket ett av de mest psykiskt 
påfrestande. Fem av tio lärare anser att deras arbetsbelastning är för 
hög. Ett sätt att minska arbetsbördan för lärare, förskollärare, rekto-
rer och förskolechefer skulle enligt Skolverket kunna vara att även 
anställa annan personal i skolan. Det kan exempelvis handla om lärar-
assistenter eller annan administrativ personal. 

8.2.2 Äldreomsorg 

I takt med att befolkningen blir äldre behövs det också fler som 
arbetar inom äldreomsorgen. SKR har i en rekryteringsprognos gjort 
bedömningen, att det från 2016 till 2026 behövs drygt 67 000 anställda 
för att möta de ökade behoven av insatser. Till detta kommer rekry-
teringar för att ersätta dem som går i pension (cirka 79 000 an-
ställda). Det samlade rekryteringsbehovet för omsorgen blir därmed 
cirka 146 000 anställda 2016–2026. Om kommunerna lyckas med 
dessa rekryteringar kommer antalet anställda inom äldreomsorgen 
och stödet till personer med funktionsnedsättning att öka med 
284 000 anställda år 2016 till 351 000 anställda år 2026.11 

En förbättring av arbetsmiljön för personalen inom omsorgen 
torde underlätta rekryteringen till den framtida omsorgen. Risker 
för de anställda inom äldreomsorgen är exempelvis kopplade till tunga 

 
11 SKL (2018), Sveriges viktigaste jobb finns välfärden, rekryteringsrapport 2018. 
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lyft, påfrestande arbetsställningar, belastningsskador, stress, under-
bemanning samt för många anställda per chef.  

För personer som arbetar med personer med funktionsnedsätt-
ning kan arbetsplatsen vara brukarens hem, gruppbostäder, dagverk-
samhet eller behandlingshem. Ofta har således de som arbetar i verk-
samheten en annan människas vardag som sin arbetsmiljö, vilket 
skapar olika typer av utmaningar. 

En stor andel av den personal som arbetar inom omsorgen, främst 
undersköterskor, är medlemmar i fackförbundet Kommunal. Detta 
förbund har bl.a. föreslagit att mer resurser bör skapas för att öka 
bemanningen inom omsorgen och att tillsvidareanställningar ska vara 
norm. Kommunal har också föreslagit att äldreomsorgen mer bör 
präglas av en styrning där yrkesskicklig personal får ett handlings-
utrymme att skapa bra relationer till brukarna och flexibelt svara upp 
mot de äldres varierande behov.12 

8.2.3 Övriga verksamheter 

Inom kommunernas övriga verksamheter fanns 212 600 anställda 
2016 bl.a. inom kultur och fritid, samhällsbyggnad och miljö samt 
den centrala administrationen. Fram till 2026 finns ett behov av att 
öka antalet anställda inom dessa verksamheter med 22 400 personer 
samt ersätta cirka 57 200 anställda som går i pension. Demografin 
tillsammans med pensioneringarna skulle således skapa ett behov av 
att rekrytera drygt 79 600 personer till andra verksamheter än skola 
och omsorg. 

Det finns inte något heltäckande underlag som beskriver rekry-
teringsbehoven inom kommunernas övriga verksamheter. Den föl-
jande framställningen belyser främst hur olika statliga myndigheter 
ser på kommunernas behov av att förstärka sin kompetens inom 
andra områden än skolan och omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Därigenom ges också en viss uppfattning om 
rekryteringsbehoven inom övriga verksamheter.13 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i olika sammanhang 
och under flera år lyft fram den bristande tillgången till rätt kompe-
tens inom socialtjänsten, vilken till stor del beror på hög personal-

 
12 Kommunal (2018), Mer tid – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen och Kom-
munal (2018), Rätt arbetsmiljö. 
13 Framställningen bygger på Häggroth, S. (2015), En bärkraftig kommunstruktur. 
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omsättning, svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens 
och en stor andel tillfälligt anställd personal, bl.a. från bemannings-
företag. IVO upplever situationen som särskilt alarmerande inom 
barn- och ungdomsvården. I en intervju med företrädare för IVO 
som skedde under 2015 framhöll företrädarna att bristerna i social-
tjänsten är störst i mindre kommuner.14 Det kan handla om att verk-
ställa beslut, följa upp ärenden samt rekrytera och behålla personal. 
Företrädarna för IVO menade att problemet med de mindre kom-
munernas begränsade kapacitet när det gäller att tillämpa socialtjänst-
lagen har varit aktuellt i flera decennier utan att någon påtaglig för-
bättring har skett.  

Socialstyrelsen har pekat på att mer än hälften av landets kom-
muner ofta saknar juridisk kompetens vid handläggningen av eko-
nomiskt bistånd; situationen är mest alarmerande i små kommuner. 

Även de fackliga organisationerna har uppmärksammat personal-
situationen inom socialtjänsten. Fackförbundet Visions socialchefs-
rapport 2019 visar att 44 procent av socialcheferna anger att de gene-
rellt har svårt att rekrytera medarbetare till socialtjänstens verk-
samheter. Det är en liten förbättring jämfört med 2018 då 53 procent 
bedömde läget som svårt. Vision konstaterar att rekryteringsläget är 
svårare i landsbygdskommuner än i större och storstadsnära kom-
muner.15 Därtill har både Arbetsmiljöverket och Akademikerförbundet 
SSR under de senaste två åren tagit upp bristerna i socialsekrete-
rarnas arbetsmiljö. Akademikerförbundet har visat att socialtjänsten 
har stor personalomsättning, vilket är kopplat till arbetsmiljön. Enligt 
Akademikerförbundet är personalomsättningen bland socialsekre-
terarna mer än 30 procent per år.16 

I en intervju med företrädare för Boverket 2015 pekade före-
trädarna på att små kommuner sällan har resurser att möta snabbt 
uppkommande behov av resurser för detaljplanläggning, exempelvis 
i samband med gruvbrytning. Boverket menade också att små kom-
muner har svårt att följa upp plan- och bygglagens tekniska egen-
skapskrav på byggnader, eftersom det ofta finns endast en byggnads-

 
14 Baserat på intervju med avdelningschef Klas Öberg och enhetschef Anna Hultin, Inspektionen 
för vård och omsorg 2015 i samband med arbetet med rapporten En bärkraftig kommun-
struktur. 
15 Vision (2019), Socialchefsrapporten. Rätt riktning i socialtjänsten, september 2019.  
16 Akademikerförbundet SSR (2019), Sänk personalnotan med bättre arbetsvillkor och löner. 
Hög personalomsättning i kommunerna kostar miljardbelopp, rapport 2019-03-20. 
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inspektör i kommunen, vilken ensam ska hantera alla plan- och bygg-
ärenden.17  

Naturvårdsverket anser att många små kommuner har en alltför 
begränsad kapacitet inom miljöområdet. Ofta ska en och samma 
tjänsteperson sköta tillsynsuppgifter inom både miljö-, livsmedels- 
och kemikalieområdet. Detta innebär ofta att tiden för planerad till-
syn är alltför begränsad.18 

Ett annat område med rekryteringsproblem är räddningstjänsten. 
Små kommuner är som regel mycket beroende av tillgången till del-
tidsbrandmän. En slutsats av 2017 års räddningstjänstutredning var 
att ”personalförsörjningen av deltidsbrandmän under de senaste har 
senaste åren utvecklats till ett av svensk räddningstjänsts största pro-
blem” (SOU 2018:54). Utredningen har flera förslag som ska under-
lätta en ökad rekrytering av deltidsbrandmän. 

8.3 Tillgången på kompetens 

Under den senaste tioårsperioden har andelen högutbildade invånare 
ökat i samtliga kommungrupper. Det speglar utvecklingen mot en 
mer kunskapsdriven ekonomi, där en högre utbildning har blivit allt 
viktigare för att etablera sig på arbetsmarknaden. Skillnaderna i 
andelen högutbildade mellan kommuner har emellertid ökat. I lands-
bygdskommunerna ökade andelen högutbildade med knappt 3 pro-
centenheter, jämfört med mellan 4,7 och 6,0 procentenheter i stor-
städer och storstadsnära kommuner.19 

Arena för Tillväxt och Sweco konstaterade i rapporten Sveriges 
nya geografi 2018, att det finns ett behov av högutbildad arbetskraft 
i flertalet branscher och i alla typer av kommuner, inte bara i de 
växande storstadsregionerna och de större städerna. Behovet är stort 
även i mindre kommuner och landsbygdskommuner, inte minst i 
yrkeskategorier som sjuksköterskor och lärare.20 Det är däremot inte 
realistiskt att förvänta sig att andelen högutbildade i landsbygds-
kommunerna kommer ikapp nivån i storstäderna. 

 
17 Intervju med rättschef Yvonne Svensson, Boverket, 2015 i samband med arbetet med rap-
porten En bärkraftig kommunstruktur. 
18 Intervju med enhetschef Mats Påhlman, Naturvårdsverket, 2015 i samband med arbetet med 
rapporten En bärkraftig kommunstruktur. 
19 Arena för Tillväxt och Sweco (2018), Sveriges nya geografi 2018, s. 16. 
20 Arena för Tillväxt och Sweco (2018), Sveriges nya geografi 2018. 
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Långtidsutredningen 201521 analyserade arbetskrafts- och kom-
petensförsörjningen fram till 2040. Långtidsutredningen pekade på 
att de demografiska förändringarna leder till att de yngre inte i till-
räckligt hög grad kan ersätta den arbetskraft som lämnar arbets-
marknaden. Därigenom ökar försörjningsbördan och det blir svårare 
att klara av välfärdsåtagandena.  

Långtidsutredningen använde förvärvsgrad 2040 som ett mått för 
att på ett enkelt sätt visa var överskott respektive brist på arbetskraft 
med eftergymnasial utbildning kommer att uppstå på olika regionala 
arbetsmarknader där förvärvsgraden motsvarar kvoten mellan syssel-
satt dagbefolkning och befolkning i arbetsför ålder. Långtidsutred-
ningen använde funktionella analysregioner (FA-regioner) som analys-
enhet (för en beskrivning av FA-regioner se kapitel 6 och bilaga 3). 
En hög försörjningskvot indikerar att en stor andel av befolkningen 
måste förvärvsarbeta för att klara arbetskraftsförsörjningen i regionen.  

Den förväntade förvärvsgraden 2040 för arbetskraft med efter-
gymnasial utbildning, fördelat efter FA-regioner framgår av figur 8.3. 
Större FA-regioner med fler än 100 000 invånare kommer, utifrån 
den framskrivning som har gjorts, inte att mötas av några större 
brister i förvärvsgraden. Framför allt framgår att storstädernas efter-
frågan på olika utbildningsgrupper kommer att ligga närmare 0,8 i 
relation till det utbud som finns i regionen. De övriga FA-regionerna 
(exklusive storstäder) som har en befolkning på minst 100 000 invå-
nare klarar sig också relativt bra i den framskrivning som har gjorts. 
Inom gruppen större FA-regioner kan det konstateras, att det fram-
för allt är inom vårdsektorn som det kan uppstå problem med att 
säkra tillräckligt med utbildad arbetskraft med minst treårig efter-
gymnasial utbildning. 

Inom medelstora FA-regioner (färre än 100 000 men fler än 
30 000 invånare) visar Långtidsutredningens framskrivningar att det 
kan uppstå ett kompetensunderskott. Av 16 FA-regioner väntas 13 
ha en relativt hög kvot i relation till riksgenomsnittet och i relation 
till det utbud av eftergymnasialt utbildade som finns i regionen. Sär-
skilt påtaglig är bristen på utbildade inom vårdsektorn. För arbetskraft 
med utbildning inom pedagogik är bristerna inte lika stora men åt-
minstone 5 av 16 FA-regioner kan få problem med att klara kompe-
tensförsörjningen av lärare. 

 
21 Se SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar, Långtidsutredningen, bilaga 7. 
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Figur 8.3 Förväntad förvärvsgrad 2040 för arbetskraft med eftergymnasial 
utbildning, fördelat efter FA-regioner 

 
Källa: Regionalt analys- och prognossystem, Raps. 
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De största obalanserna i arbetskrafts- och kompetensförsörjningen 
väntas bland de mindre FA-regionerna (färre än 30 000 invånare). 
Kompetensunderskottet väntas inom flera utbildningsgrupper men 
framför allt för de högre utbildningsgrupperna. Många FA-regioner 
väntas få mycket stora problem att kunna rekrytera kompetens inom 
vårdsektorn, i likhet med mönstret för större och medelstora FA-
regioner. Dock finns det undantag; åtminstone 8 av 33 FA-regioner 
förefaller klara arbetskraft- och kompetensförsörjningen inom vård-
sektorn relativt väl jämfört med de andra regionerna av motsvarande 
storlek. De flesta mindre FA-regioner kommer dock att få problem 
att klara försörjningen av lärare.  

Statistiska Centralbyrån, SCB har i en framskrivning av arbets-
kraftsbehovet till 2035 gett i stort sett samma bild som Långtids-
utredningen 2015 av hur arbetskrafts- och kompetensförsörjningen 
kommer att utvecklas på lång sikt. Dock har SCB pekat på att det 
även kan komma att uppstå stor brist på gymnasialt utbildad perso-
nal inom hälso- och sjukvård samt social omsorg.22 

Koncentrationen av människor till befolkningstäta regioner bidrar 
till ökade svårigheter för mindre arbetsmarknadsregioner att klara 
arbetskrafts- och kompetensförsörjningen. Samtidigt blir utbudet och 
efterfrågan på arbetskraft mer koncentrerat till större arbetsmarknader. 

I stora drag visar Långtidsutredningens analyser att skillnaderna 
och obalanserna mellan små och stora arbetsmarknadsregioner väntas 
öka. Den demografiska utvecklingen väntas leda till en generell arbets-
kraftsbrist i små arbetsmarknadsregioner, medan arbetskraftsbristen 
i större arbetsmarknadsregioner kommer att vara mer partiell, dvs. 
arbetskraft kommer att saknas inom vissa utbildningsgrupper och 
yrken. Vårdsektorn väntas få särskilt stora brister på personal, vilket 
är en av anledningarna till att den offentliga sektorn antagligen står 
inför större utmaningar avseende arbetskraftsförsörjning än den pri-
vata sektorn. 

För närvarande är det många fyrtiotalister som lämnar arbets-
marknaden, och det finns redan tecken på svårigheter att kunna er-
sätta personal som går i pension inom den offentliga sektorn. 

Eftersom det är starka krafter som driver de tilltagande obalan-
serna på arbetsmarknaden finns det enligt Långtidsutredningen ett 
stort behov av strategier både på kort och lång sikt för att hantera de 

 
22 SCB (2014), Trender och Prognoser 2014 – Befolkningen, utbildningen och arbetsmarknaden 
med sikte på 2035.  
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förändringar som kommunerna står inför när det gäller rekryter-
ingen av personal till kommunerna. 

8.4 Tänkbara åtgärder för att underlätta 
kompetensförsörjningen i kommunerna 

Demografin är den mest grundläggande orsaken till att särskilt små 
och avlägset belägna kommuner står inför mycket stora utmaningar 
när det gäller att klara kompetensförsörjningen. Det gäller särskilt i 
små kommuner med en minskande befolkning; när de yngre flyttar 
till utbildning och arbeten i andra regioner blir underlaget för rek-
rytering till tjänster inom kommunernas verksamheter helt enkelt 
för begränsat.  

Långtidsutredningens framskrivningar riktar även uppmärksamhe-
ten mot en risk för tilltagande kompetens- och försörjningsproblem 
i mellanskiktet av regioner, dvs. i större arbetsmarknadsregioner som 
ofta utgör lokala centra. Arbetskraftsbristen i dessa regioner berör 
efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial utbildning.  

Några av de förslag som den parlamentariska landsbygdskom-
mittén (SOU 2017:1) har fört fram och som även regeringen be-
handlar i sin landsbygdspolitiska proposition (prop. 2017/2018:179) 
har en påtaglig koppling till kommunernas kompetensförsörjning. 
Det gäller exempelvis förslaget om nedskrivning av studieskulder för 
dem som bor och arbetar i särskilt utsatta kommuner. Ett annat för-
slag är att regeringen genom ett årligt statsbidrag ska möjliggöra att 
utbildning som bedrivs vid universitet och högskolor erbjuds lokalt 
i samverkan med kommuner i s.k. utbildningscentra; detta förslag 
har regeringen ställt sig bakom. 

Arbetsförmedlingen har pekat på att det framför allt finns en stor 
potential att höja sysselsättningsgraden bland utrikesfödda.23 Om 
utrikes födda kvinnor skulle ha samma sysselsättningsgrad som in-
rikes födda kvinnor skulle det medföra ett teoretiskt tillskott med 
134 000 sysselsatta. Även bland äldre inom den arbetsföra befolk-
ningen finns det enligt Arbetsförmedlingen en potential att öka 
sysselsättningsgraden. Om den äldre arbetskraften över 55 år skulle 
stanna ett år längre i sysselsättning fram till 2030 ger det ett teo-

 
23 Arbetsförmedlingen (2019), Sveriges framtida sysselsättning. Vad behövs för att undvika ökad 
försörjningsbörda? 
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retiskt tillskott på cirka 90 000 sysselsatta. Arbetsförmedlingen har 
även påpekat att en nettoinvandring samt en ökad produktivitets-
tillväxt i ekonomin kan bidra till att minska försörjningsbördan. 

SKR har också pekat på att en betydande minskning av rekryter-
ingsbehovet kan åstadkommas med olika typer av åtgärder. SKR 
bedömer att om fler anställda ökar sin arbetstid från i genomsnitt 
91 procent till i genomsnitt 95 procent av heltid skulle behovet av per-
sonal minska med cirka 60 000 personer. Därtill skulle en gradvis fram-
flyttad pensionsålder med två år minska rekryteringsbehovet med 
50 000 personer. Effektivisering med ny teknik skulle dessutom kunna 
minska personalbehovet med ytterligare cirka 70 000 personer.24 

8.4.1 Ökad flyttning och ökad pendling 

Även om de landsbygdspolitiska målen genomförs på det sätt som 
regeringen har föreslagit torde deras påverkan på befolkningsutveck-
lingen i landsbygderna uppstå på ett mer påtagligt sätt först på lång 
sikt. Det finns därför mycket starka skäl för kommunerna att i det 
korta perspektivet arbeta fram strategier för kompetensförsörjningen, 
som utgår från de lokala förutsättningarna. Den följande framställ-
ningen bygger främst på analyser som gjorts av Långtidsutredningen 
2015 (SOU 2015:101) och SKR i Ekonomirapporten från maj 2018. 

Långtidsutredningen analyserade i vilken utsträckning en ökad 
rörlighet på arbetsmarknaden kan bidra till att klara kompetens-
försörjningen, särskilt i de arbetsmarknader som står inför de största 
utmaningarna. Utredningen studerade särskilt två strategier – ökad 
inflyttning och ökad inpendling. 

Genom att studera historiska flyttningsmönster har Långtids-
utredningen kommit fram till att nettoinflyttning främst sker till 
stora och expanderande arbetsmarknadsregioner. Dessutom är flytt-
ningsbenägenheten som störst i åldersgruppen 20–29 år, och de som 
flyttar gör det till stor del från de små till de större arbetsmarknads-
regionerna. Utöver ålder betyder även möjligheten till utbildning 
mycket för beslutet att flytta från sin uppväxtmiljö i en liten kom-
mun. Den slutsats som dras i Långtidsutredningen är att det finns 
mycket lite som talar för att enbart ökad inflyttning är en strategi 
som har förutsättningar att lyckas, särskilt för mindre arbetsmark-

 
24 SKL (2018), Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen? 
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nadsregioner som ligger långt från större städer. De regioner som 
enligt prognosen kommer få störst brist på arbetskraft har generellt 
haft en negativ nettoflyttning sedan 1995.25 

Pendling på en välfungerande arbetsmarknad slussar arbetskraft 
från regioner och orter med svag efterfrågan på arbetskraft till regio-
ner och orter där nya arbetstillfällen skapas. 

Pendlingsresorna till och från arbetet har ökat i avstånd samtidigt 
som restiden varit relativt konstant och fram till 2040 kommer be-
hovet av pendling att öka ytterligare och i stor omfattning. Om dagens 
observerade pendlingsandelar hålls oförändrade (7,3 procent av samt-
liga sysselsatta) och appliceras på 2040 års sysselsatta dagbefolkning, 
kommer antalet pendlare 2040 uppgå till cirka 384 000 personer. Det 
är nästan 92 000 färre än det antal pendlare som krävs för att uppnå 
balans på FA-regionernas arbetsmarknader 2040. Knappt hälften 
(cirka 46 procent) av de cirka 92 000 pendlare beräknas finnas bland 
lågutbildad arbetskraft med utbildning kortare än treårigt gymna-
sium och cirka 35 procent av de 92 000 pendlarna skulle vara perso-
ner med minst treårig eftergymnasial utbildning. 

Långtidsutredningen 2015 har visat att inpendlingen behöver öka 
med 20 procentenheter eller mer i 13 FA-regioner – varav 10 av FA-
regionerna finns i Norrland, 2 i Värmland och 1 i Västra Götaland –
för att arbetsmarknaden i dessa regioner ska vara i balans 2040 Gene-
rellt ökar inpendlingsbehovet med utbildningsbehovet, så att högre 
utbildad arbetskraft utgör en större andel av inpendlingsandelen. 

 
25 SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar, Långtidsutredningen, bilaga 7. 
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Tabell 8.5 Total inpendling 2040 fördelat på angränsande FA-regioner 
samt övriga FA-regioner 

Antal personer 

FA-region Totalt Från angränsande 
FA-regioner 

Andel Från övriga 
FA-regioner 

Andel 

Överkalix 576 393 0,68 183 0,32 
Dorotea 458 197 0,43 261 0,57 
Storuman 1 003 120 0,12 883 0,88 
Åsele 378 276 0,73 102 0,27 
Sorsele 409 70 0,17 339 0,83 
Övertorneå 550 346 0,63 204 0,37 
Vilhelmina 913 146 0,16 767 0,84 
Torsby 2 090 1 527 0,73 563 0,27 
Hagfors 1 376 1 143 0,83 233 0,17 
Jokkmokk 709 401 0,57 308 0,43 
Arjeplog 560 174 0,31 386 0,69 
Bengtsfors 2 056 1 250 0,61 806 0,39 
Lycksele 2 373 1 803 0,76 570 0,24 

Anm.: Tabellen avser de 13 FA-regioner som har förväntade ökningar i pendlingsandelar motsvarande 
20 procentenheter eller mer. 
Källa: Regionalt analys- och prognossystem, Raps. 

 
 
Som framgår av tabell 8.5 är flera FA-regioner i särskilt stort behov av 
pendlare från icke-angränsande regioner (de två kolumnerna längst 
till höger). Det väntas därmed att relativt många individer behöver 
pendla från andra FA-regioner än de direkt angränsande för att nå 
balans på dessa regionala arbetsmarknader 2040. Högst andel pend-
lare till icke-angränsande FA-regioner har Storumans FA-region 
(motsvarande nästan 900 personer). Nästan lika stor andel uppvisar 
Vilhelmina och Sorsele FA-regioner. 

Långtidsutredningen har således kommit till slutsatsen, att en 
ökad rörlighet inte är en tillräckligt effektiv strategi för att underlätta 
kompetensförsörjningen i de regioner som har de största behoven av 
att rekrytera kompetent personal till kommunernas verksamheter. 
Enligt Långtidsutredningen måste därför andra strategier övervägas. 
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8.4.2 Ökat arbetskraftsdeltagande  

En alternativ strategi kan handla om att öka arbetskraftsdeltagandet. 
Det kan ske genom att fler anställda ökar sin arbetstid. Men det kan 
också åstadkommas genom ett tidigare inträde på och ett senare ut-
träde från arbetsmarknaden. Ett ökat utbud av arbetskraftsdel-
tagande kan också skapas genom att de grupper på arbetsmarknaden 
som i dag har en relativt låg sysselsättningsgrad ökar sitt deltagande 
i arbetslivet; det gäller främst kvinnor och nyanlända invandrare. 

SKR har gjort beräkningar som visar att om den genomsnittliga 
arbetstiden höjs till minst 90 procent av heltid i alla yrken och ålders-
grupper minskar rekryteringsbehovet med cirka 22 000 personer 
(4 procent) fram till 2023.26 Om arbetstiden ökar mer, till minst 
95 procent av heltid, minskar behovet med cirka 62 000 personer 
(12 procent). SKR:s beräkning omfattar dock både kommunerna och 
regionerna. 

Långtidsutredningen har analyserat konsekvenserna av ett för-
längt arbetsliv och menar att ett tidigare inträde på arbetsmarknaden 
inte i någon större utsträckning skulle kunna ersätta den nödvändiga 
ökningen av antalet sysselsatta. Även om alla 20–24-åringar skulle 
förvärvsarbeta skulle det få begränsade positiva effekter på den regio-
nala arbetskraftsbristen. 

Om även åldersgruppen 65–74 år tas med i beräkningarna blir den 
totala effekten att det uppnås balans, oavsett utbildningsgrupp, i 
merparten av FA-regionerna 2040. Det bör beaktas att det knappast 
är möjligt att räkna med ett fullt arbetskraftsdeltagande i grupperna 
unga och äldre, men beräkningen visar att det finns en intressant 
möjlighet att lösa åtminstone en del av de regionala kompetenspro-
blemen. SKR har gjort bedömningen att en gradvis framflyttad pen-
sionsålder med två år skulle minska rekryteringsbehovet inom kom-
muner och regioner med drygt 50 000 personer.27 

Långtidsutredningens slutsats är att en strategi med fokus på ökat 
arbetskraftsdeltagande i form av tidigare inträde och senare utträde 
från arbetsmarknaden kan lindra beräknade brister på personer med 
högst gymnasieutbildning. Denna strategi kommer inte att kunna 
lösa de stora regionala obalanserna eller behoven av högre utbildad 

 
26 SKL (2015), Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen? 
s. 17. 
27 Ibid. 
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arbetskraft i de mer utsatta FA-regionerna. Men den bör ha en effekt 
i flera FA-regioner som inte ska underskattas. 

En annan strategi för att öka arbetskraftsdeltagandet är att öka 
förvärvsgraden hos grupper som har en låg förvärvsgrad. Det gäller 
särskilt kvinnor och utrikes födda. Kvinnors arbetskraftsdeltagande 
är lägre än männens, bortsett från i de riktigt unga åldrarna. Denna 
skillnad är som störst under de reproduktiva åldrarna. Kvinnor tar ut 
en större andel av föräldradagarna och deltidsarbetar i högre grad, 
vilket också påverkar deras deltagande på arbetsmarknaden. 

Långtidsutredningen har gjort ett räkneexempel som antar att 
den förvärvsgrad för kvinnor som beräknas i Långtidsutredningens 
basscenario ersätts av förvärvsgraden i den FA-region som 2040 har 
högst förvärvsgrad för kvinnor (Arvidsjaur, förvärvsgrad 0,83). Resul-
tatet av detta räkneexempel visas i tabell 8.6. 

Tabell 8.6 Beräknat totalt underskott på arbetskraft 2040,  
beräknat tillskott genom högre förvärvsgrad för kvinnor  
och tillskottets andel av underskott 

Antal personer 

Totalt underskott Tillskott genom  
ökad förvärvsgrad 

Andel av totalt  
underskott (procent) 

Bengtsfors 983 337 34 
Torsby 1 019 183 18 
Hagfors 806 215 27 
Storuman 655 58 9 
Lycksele 1 428 169 12 
Dorotea 254 79 31 
Vilhelmina 602 113 19 
Åsele 276 49 18 
Sorsele 231 35 15 
Arjeplog 256 22 9 
Överkalix 358 35 10 
Övertorneå 343 73 21 
Jokkmokk 441 32 7 

Källa: Regionalt analys- och prognossystem, Raps. 

 
 
Resultatet av räkneexemplet är att en ökad förvärvsgrad hos kvinnor 
ger olika tillskott i FA-regionerna. Ett sådant tillskott kan i vissa fall 
påverka och lindra det totala underskottet på arbetskraft i FA-regio-
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nen, t.ex. Bengtsfors och Dorotea, men i andra FA-regioner, t.ex. 
Jokkmokk, har en sådan åtgärd en mycket begränsad effekt. 

Långtidsutredningen har även gjort ett räkneexempel för att visa 
effekterna av att förvärvsgraden för utrikes födda i utredningens bas-
scenario ersätts av förvärvsgraden i den FA-region som 2040 har 
högst förvärvsgrad för utrikes födda (Värnamo, förvärvsgrad 0,63), 
se tabell 8.7. 

Tabell 8.7 Beräknat totalt underskott på arbetskraft 2040,  
beräknat tillskott genom högre förvärvsgrad för utrikes  
födda och tillskottets andel av totalt underskott  

Antal personer  

Totalt underskott Tillskott genom  
ökad förvärvsgrad 

Andel av totalt underskott 
(procent) 

Bengtsfors 983 426 43 
Torsby 1 019 206 20 
Hagfors 806 206 26 
Storuman 655 56 9 
Lycksele 1 428 258 18 
Dorotea 254 100 40 
Vilhelmina 602 141 23 
Åsele 276 54 20 
Sorsele 231 50 22 
Arjeplog 256 21 8 
Överkalix 358 44 12 
Övertorneå 343 155 45 
Jokkmokk 441 44 10 

Källa: Regionalt analys- och prognossystem, Raps. 

 
 
Resultaten visar att effekten av att öka förvärvsgraden hos utrikes 
födda är större än effekten av att öka förvärvsgraden hos kvinnor i 
dessa FA-regioner, i det avseendet att det väntas täcka en större 
andel av det framskrivna arbets- och kompetensunderskottet. 

8.4.3 Ökad användning av digitaliseringens möjligheter 

Ytterligare en strategi för att klara arbetskrafts- och kompetensför-
sörjningen inom kommunernas verksamheter är att öka använd-
ningen av teknikens möjligheter. SKR bedömer att en effektivisering 
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med 0,5 procent om året med hjälp av ny teknik, långsiktigt skulle 
kunna minska behovet av rekrytering till den kommunala sektorn 
med 70 000 personer, inklusive hälso- och sjukvården.28 

I en rad uppmärksammade rapporter har det gjorts beräkningar 
som pekar på att det finns en betydande potential för automatisering 
av arbeten med ny teknik som är under utveckling, främst robotik 
och artificiell intelligens (AI). Svårigheten ligger i att automatisera 
oförutsägbara arbetsuppgifter, vilka kräver mänskliga förmågor. Den 
teknik som i dag är under utveckling tros kunna uppnå en del mänsk-
liga förmågor inom en snar framtid, medan andra tar längre tid att 
utveckla (se kapitel 18). 

I SKR:s rapport Skolans rekryteringsutmaningar från 2018 be-
skrivs olika möjligheter att använda ny teknik i undervisningen. En 
möjlighet är att underlätta fjärrundervisning för att överbrygga stora 
avstånd, små elevgrupper och brist på lärare inom olika specialom-
råden.29  

Inom hemtjänsten kan kommunerna minska personalbehovet 
genom att använda digitala tjänster, exempelvis tjänster för att skicka 
och ta emot meddelanden samt användning av mörkerseende kame-
ror. Besparingarna kan skapas genom att det krävs färre transporter, 
kortare insatstider och färre fysiska besök. 

Enligt konsultföretaget McKinseys beräkningar för olika verk-
samheter skulle 26 procent av arbetsaktiviteterna inom utbildnings-
området och 36 procent inom vård och omsorg kunna automatiseras 
inom ett par decennier.30 Potentialen är lägre än i andra branscher 
men skulle ändå vara fullt tillräcklig för att kontinuerligt effektivi-
sera välfärdens verksamheter med någon procent varje år. 

En förhållandevis stor andel av de arbetsuppgifter som utförs 
inom vård, skola och omsorg kräver förmågor som svårligen kan 
automatiseras, särskilt när det gäller stora yrkesgrupper i kärnverk-
samheterna, som t.ex. lärare, vård- och omsorgspersonal och social-
sekreterare. Men även i dessa arbeten finns det redan i dag moment 
som kan automatiseras. 

 
28 SKL (2018), Ekonomirapporten, maj 2018. 
29 SKL (2018), Skolans rekryteringsutmaningar – Lokala strategier och exempel. 
30 McKinsey (2016), Värdet av digital teknik i den svenska vården. 
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8.4.4 Nedskrivning av studieskulder 

Ett möjligt sätt att försöka underlätta personalrekrytering är att 
erbjuda nedskrivning av studieskulder. Ett sådant system finns sedan 
1990 i Norge. I det norska systemet ingår nedskrivning av studieskul-
der som en del i ett större regionalpolitiskt stödpaket (Tiltakssonen) 
riktat till den nordligaste delen av Norge, dvs. Finnmark och de sju 
nordligaste kommunerna i Troms fylke (Nord-Troms). Tiltakssonen 
infördes efter många års ekonomisk kris, främst kopplat till fiske-
industrin, och syftade till att motverka hög arbetslöshet och gene-
rellt försämrade levnadsvillkor för befolkningen i berörda områden. 
Finnmark och Nord-Troms ska genom stödet bli mer attraktivt för 
bosättning, näringsverksamhet och arbete, och stödet ska i övrigt 
bidra till en positiv utveckling i området.31  

I stödpaketet ingår 0 procent arbetsgivaravgift, minskad inkomst-
skatt, nedsatt elavgift, nedskrivning av studielån och extra barnbidrag. 
Statens kostnader för stödpaketet uppgick till drygt 3 miljarder norska 
kronor 2010. Det kostnadsmässigt största stödet är bortfall av arbets-
givaravgifter som uppgick till cirka 2 miljarder norska kronor för 2010 
medan reducerad inkomstskatt uppgick till cirka 750 miljoner norska 
kronor i minskade skatteintäkter. Nedskrivning av studielån upp-
gick till 111 miljoner norska kronor 2010 och motsvarade därmed en 
mindre del sett till hela stödpaketet.32 

Det norska systemet för nedskrivning av studieskulder innebär 
att personer bosatta i Finnmark och Nord-Troms får sina studielån 
nedskrivna med 10 procent av sitt studielån årligen men med ett 
maximalt årsbelopp om 25 000 norska kronor. Som villkor ställs att 
personen är bosatt i regionen och arbetar minst 50 procent samt har 
omsorg om barn under 10 år eller särskilt tyngande omsorgsplik-
ter.33 Numera finns också möjligheter för kvalificerade grundskol-
lärare som arbetar i grundskolan i Finnmark och Nord-Troms att få 
en årlig nedskrivning av studielånet med ett ännu högre belopp, högst 
45 000 norska kronor per år t.o.m. 2022, därefter sänks nedskriv-
ningarna.  

 
31 Norut (2012), Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms – utviklingstrekk og gjennomgang 
av virkemidlene, rapport 2012:02, s. 12. 
32 Ibid.  
33 Lånekassen, www.lanekassen.no/nb-NO/Tilbakebetaling/sletting-av-renter-og-
gjeld/Sletting-av-gjeld/Finnmark-og-Nord-Troms/. Hämtat 2019-08-12. 
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Ungefär 10 procent av de högskolestuderande som avslutat sin 
utbildning utnyttjar möjligheten till nedskrivning av studielån. En 
utvärdering från Northern research institute (Norut) från 2012 pe-
kar på positiva effekter av åtgärderna.34 Enligt utvärderingen bodde 
59 procent av dem som enbart omfattades av skattelättnader i stöd-
området fortfarande kvar i området efter fem år. För de som omfat-
tades både av skattelättnad och nedskrivning av studielån bodde hela 
91 procent kvar i området efter fem år. Utvärderingen drar slutsat-
sen att individinriktade stöd ger klara stabiliserande effekter särskilt 
när det gäller de mest mobila grupperna av individer, dvs yngre, och 
speciellt för de individer som har hög utbildningsnivå men saknar 
bostadsbakgrund i stödområdet.35  

Ett system för nedskrivning av studieskulder i Sverige?  

Det har även i Sverige förts diskussioner om att införa ett system för 
nedskrivning av studielån riktat mot personer som arbetar inom 
vissa geografiska områden. Landsbygdskommittén förslog i sitt slut-
betänkande att regeringen ska utreda om det ska bli möjligt att minska 
studieskulderna för dem som bor och är yrkesaktiva i 23 kommuner 
som identifierades ha extra stora utmaningar.36 En majoritet av de 
remissinstanser som yttrade sig över förslaget tillstyrkte en utred-
ning om nedskrivning av studieskulder.37  

I den efterföljande propositionen (prop. 2017/2018:179) anförde 
regeringen att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att underlätta 
kompetensförsörjningen i Sveriges landsbygder. Regeringen avsåg 
därför att vidare analysera inom vilka sektorer som arbetsgivare har 
svårt att hitta kompetens i landsbygderna samt återkomma om lämpliga 
åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen i landsbygderna 
inom dessa sektorer och yrken.38 Regeringen har gett Tillväxtverket 
i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan underlätta 
kompetensförsörjningen i Sveriges landsbygder. Syftet med uppdraget 

 
34 Norut (2012), Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms – utviklingstrekk og gjennomgang 
av virkemidlene, rapport 2012:02, s. 174. 
35 Ibid., s. 174 ff. 
36 SOU 2017:1 s. 132. 
37 Remissammanställning För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar 
tillväxt och välfärd (SOU 2017:1), s. 53. 
38 Prop. 2017/18:179, s. 47 f. 
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är att identifiera åtgärder som kan underlätta för företag och offent-
liga arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens.39 

Nedskrivning av studieskulder kan naturligtvis utformas på olika 
sätt beroende på målet för insatsen. Nedan tas tre exempel på av-
gränsningsfrågor upp, men det kan även finnas ytterligare frågor att 
ta hänsyn till vid utformningen av ett konkret förslag.  

Vilka studier som studieskulderna ska avse 

Ett system för nedskrivning av studieskulder i syfte att underlätta 
rekrytering kan utformas brett och avse alla studieskulder som per-
soner inom det definierade stödområdet har, dvs. kortare högskole-
studier omfattande enstaka högskolepoäng, men även studier som 
inte bedrivs på högskolenivå. En annan variant är att låta nedskriv-
ningarna enbart omfatta personer som har en viss utbildning eller en 
viss examen där det råder särskilt stor brist på arbetskraft. Ett brett, 
generellt system för samtliga studieskulder, är mindre kostnads-
effektivt än ett riktat system om syftet är att råda bot på specifika 
obalanser på arbetsmarknaden eftersom ett generellt system skulle 
innebära att även utbildningar inom yrken med överskott av arbets-
kraft skulle omfattas av nedskrivningar. Ett riktat system medför 
dock gränsdragningsproblem gällande vilka yrkesgrupper och examina 
som ska omfattas respektive vilka som inte omfattas. 

Geografisk avgränsning 

Skuldnedskrivning skulle kunna avgränsas till ett mindre geografiskt 
område, eller omfatta en större del av landet. Utifrån ett statsfinan-
siellt perspektiv kan det vara nödvändigt att avgränsa stödet till en 
mindre del av landet, särskilt om skuldavskrivningen utformas ut-
ifrån principen att det ska gälla samtliga studieskulder. Landsbygds-
kommittén föreslog en nedskrivning av studieskulderna för de som 
bor och är yrkesaktiva i 23 kommuner med extra stora utmaningar. 
En annan möjlighet är att den geografiska avgränsningen görs så att 
kommuner med sämre förutsättningar avseende arbetskraftsförsörj-
ningen omfattas av nedskrivning av studielån. I praktiken skulle det 

 
39 N2019/02735/RTL. 
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då t.ex. kunna vara de 60 kommuner som ingår i kommunkategorierna 
avlägset respektive mycket avlägset belägna landsbygdskommuner.  

Anställda eller boende 

En annan avgränsningsfråga är om det i ett system med nedskrivning 
av studieskulder ska ställas krav på att personen både ska bo och 
arbeta inom den aktuella kommuner eller om det ska räcka med att 
vara anställd av en arbetsgivare som finns i kommunerna för att 
kunna ta del av nedskrivningsmöjligheten. Om man bara utgår från 
anställningen blir frågan om hur man ska se på distansarbete och de 
fall när en anställd veckopendlar eller jobbar några dagar hemifrån i 
en annan kommun. 

Om det överordnade syftet är att mildra problem med kom-
petensförsörjning kan det övervägas om det räcker att vara anställd 
av en arbetsgivare inom det definierade området och med den exa-
mina som omfattas av systemet. Nedskrivning av studieskulden kan 
på så sätt bidra till att underlätta kompetensförsörjning även om den 
anställde personen inte är bosatt inom området. Det regionalpoli-
tiska inslaget i insatsen blir mer nedtonad vid en sådan utformning. 

Om stödet däremot också har ett mer generellt syfte att hjälpa 
upp situationen för vissa utsatta kommuner kan det regionalpolitiska 
inslaget behöva vara större. Det kan vara ett argument för att ut-
forma förslaget så att det ställs krav på att personen också bor i 
kommunen; boende skulle lämpligen i detta sammanhang kunna 
likställas med att personen är folkbokförd i kommunen. Ett sådant 
förslag skulle öka incitamenten för den enskilde att skriva sig i någon 
av de utpekade kommunerna, vilket skulle vara till gagn för kommu-
nerna även ur ett bredare perspektiv än enbart kompetensförsörjning. 
Genom att inte bara inkludera nyinflyttade personer i ett förslag 
skulle det dessutom kunna bidra till att minska utflyttningen av aka-
demiker från området som omfattas av nedskrivning av studieskulder. 

8.5 Sammanfattande slutsatser 

Kommunerna står inför mycket stora utmaningar när det gäller att 
rekrytera personal till sina verksamheter. Långtidsutredningens ana-
lyser visar att det kommer att bli stor brist på arbetskraft inom kom-
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munerna, särskilt i små arbetsmarknadsregioner. Arbetskraftsbristen 
i större arbetsmarknadsregioner kommer att vara mer partiell, dvs. 
arbetskraft kommer att saknas inom vissa utbildningsgrupper och 
yrken. 

Bristen på arbetskraft inom vitala delar av den kommunala verk-
samheten kommer att kräva både kortsiktiga och långsiktiga åtgär-
der inom flera olika områden. Både staten och kommunerna behöver 
öka sina insatser för att underlätta rekryteringen av personal i kom-
munerna.  

Inom delar av den kommunala verksamheten är den stora per-
sonalomsättningen ett betydande problem. En nyanställning medför 
kostnader i form av rekryteringsprocess, inskolning och lägre pro-
duktivitet under en inledande period. Att minska personalomsätt-
ningen innebär därför att mycket stora belopp årligen skulle kunna 
sparas inom den kommunala verksamheten. 

Tillsammans skulle en ökad förvärvsgrad hos kvinnor respektive 
utrikes födda väsentligt kunna bidra med en positiv påverkan på den 
regionala obalans i arbetskrafts- och kompetensförsörjningen som 
Långtidsutredningen redovisar. En förväntad ökad förvärvsgrad hos 
dessa båda grupper kan ge ett gott resultat i många mindre FA-
regioner. Det innebär att insatser som på olika sätt kan stimulera till 
ökad förvärvsgrad i dessa grupper, och då särskilt bland utrikes födda, 
kommer att bli viktiga för att lösa regionala obalanser i kompetens-
försörjningen i framtiden. Framför allt finns en potential att bättre 
ta till vara arbetskraft som kommer från länder utanför Norden och 
Europa. I ett regionalt perspektiv kan invandringen bli en nyckelfak-
tor för att lindra arbetskraftens regionala obalanser, vilka förefaller 
förstärkas framöver. 

En annan åtgärd för att underlätta personalrekrytering, särskilt i 
de kommuner som har särskilda svårigheter att rekrytera, är att 
erbjuda nedskrivning av studieskulder. Ett sådant system har funnits 
i Norge sedan 1990.  

De kommunala arbetsgivarna måste också genomföra förbätt-
ringar i arbetsmiljön och vidta andra åtgärder för att få personer att 
söka sig till och vilja stanna kvar i kommunernas verksamheter. 

Ökad användning av digitala lösningar är ytterligare en strategi för 
att klara arbetskrafts- och kompetensförsörjningen. Det är dock inte 
realistiskt att räkna med att digitaliseringen ska vara lösningen på de 
kortsiktiga rekryteringsbehoven inom kommunernas verksamheter. 
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Ett komplement till den nya tekniken kan vara att avlasta personal 
på andra sätt så att de kan ägna sig åt kärnverksamhet. Det kan t.ex. 
handla om att anställa personal som kan avlasta specialister så att 
dessa kan lägga mer tid på den egentliga kärnverksamheten. 
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9 Kommunal demokrati 
och politisk representation 

En grundförutsättning för kommunernas sätt att fungera och deras 
kapacitet att klara sitt uppdrag är att de politiska partierna kan rek-
rytera medlemmar som är villiga att ta på sig förtroendeuppdrag. 
Klart är också att det ställs höga krav på de förtroendevaldas förmåga 
att styra och leda kommunernas verksamhet. De förtroendevalda ska 
vara lyhörda gentemot sina väljare och samtidigt vara modiga nog att 
kunna fatta nödvändiga beslut. De förtroendevalda förväntas också 
vara välutbildade, professionella och på samma gång folkliga.1  

Den kommunala demokratins reglering och funktionssätt har på 
senare år bl.a. varit föremål för analys och förslag inom ramen för ett 
betänkande från Kommittén för förstärkning av den kommunala de-
mokratins funktionssätt (Vital kommunal demokrati, SOU 2012:30), 
i betänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) samt i 
2014 års demokratiutrednings betänkande Låt fler forma framtiden! 
(SOU 2106:5). Förslagen i ovan nämnda utredningar har lett till ett 
antal lagändringar som rör den kommunala demokratin. Ett exempel 
är att kravet på minsta antal fullmäktigeledamöter i mindre kommu-
ner har sänkts. Riksdagen har även beslutat att ledamöter ska få delta 
på distans i fullmäktiges och nämndernas sammanträden i den ut-
sträckning som kommunen eller regionen bestämmer.2 
  

 
1 Karlsson, D. och Gilljam, M., (2106), ”Den lokala demokratins utmaningar” i forskaranto-
logi (SOU 2015:96), bilaga till SOU 2016:5. 
2 Prop. 2013/14:5, bet. 2013/14:KU7, rskr. 2013/14:71. 
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9.1 Rekrytering till kommunala förtroendeuppdrag 

Det är kommunfullmäktige självt som bestämmer hur många leda-
möter fullmäktige ska ha. Antalet ledamöter måste dock vara udda 
och det finns olika minimikrav i kommunallagen för antalet leda-
möter beroende på hur många röstberättigade som finns i kommu-
nen. Det ska t.ex. vara minst 21 ledamöter i kommuner med högst 
8 000 röstberättigade och minst 31 ledamöter i kommuner med över 
8 000 men högst 16 000 röstberättigade.3 

Många kommuner vittnar om svårigheter för de politiska parti-
erna att rekrytera personer till de olika förtroendeuppdragen i kom-
munen. I en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)4 

pekar t.ex. författarna på att partierna, sett över en längre tidsperiod 
1979–1998 upplevde att det blev alltmer problematiskt att hitta 
tillräckligt antal medlemmar som var villiga att stå på valsedlar till 
kommunfullmäktigeval. Enligt samma rapport visar dock en studie 
genomförd i samarbete med Sveriges Televisions redaktion SVT-pejl 
2014 att det inte fanns någon skillnad mellan 1998 och 2014 när det 
gäller partiernas upplevelse av om det är problematiskt att rekrytera 
kandidater till förtroendeuppdrag. Problemet har alltså enligt under-
sökningen inte förstärkts ytterligare 1998–2014.  

9.1.1 Antalet mandat i kommunfullmäktige har minskat 

Under perioden 2002–2018 har det totala antalet mandat i kommun-
fullmäktige minskat med 571 från 13 222 till 12 651 mandat.5 Minsk-
ningen har varit störst i landsbygdskommunerna, men antalet man-
dat har även minskat i kommunkategorin avlägset belägna täta kom-
muner (för förklaring av kommunkategorierna, se avsnitt 6.1.1). 
Under samma period har däremot antalet mandat ökat i storstads-
kommunerna, samt i täta kommuner nära en större stad.  

Det kan finnas flera orsaker till att antalet mandat totalt sett minskar. 
En orsak kan vara att det sker en anpassning till minskande befolk-
ningsunderlag. I figur 9.1 framkommer dock bara delvis ett sådant 
samband. Det figuren illustrerar är att den procentuella minskningen 

 
3 Se 5 kap. 5 § kommunallagen. 
4 Erlingsson, G., Fogelgren, M. och Öhrvall, R. (2015), Att ta plats i politiken – om engagemang, 
aktivism, och villkor i kommunpolitiken, rapport SKL, s. 14. 
5 SCB och Valmyndigheten. 
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av antalet mandat är större än den procentuella minskningen av befolk-
ningsunderlaget (över 18 år) för kategorin mycket avlägset belägna 
landsbygdskommuner.  

Figur 9.1 Förändring av antal mandat i kommunfullmäktige  
2002–2018 och befolkningsförändring 18 år och däröver  
per kommunkategori 

Procent, vägda medelvärden 

 
Källa: Valmyndigheten. Egna beräkningar. 

 
 
I kommunkategorierna avlägset belägna landsbygdskommuner, lands-
bygdskommuner nära en större stad samt avlägset belägna täta kom-
muner har antalet mandat minskat samtidigt som befolkningen har 
ökat något. I storstadskommunerna och täta kommuner nära en 
större stad, har både antalet mandat och befolkningsunderlaget ökat 
2002–2018. Dock har ökningen av antalet mandat inte följt den pro-
centuella ökningen av befolkningen. 
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Figur 9.1 indikerar därmed att det kan finnas andra förklaringar 
till minskningen av antalet mandat än vad som enbart kan förklaras 
av befolkningsutvecklingen. Minskningen av antalet mandat kan ha 
olika förklaringar i olika kommuner. Det kan vara en följd av den lag-
ändring som trädde i kraft 2014, där nivåerna för antalet mandat i kom-
muner med olika folkmängd ändrades. Vissa kommuner minskar dess-
utom antalet platser i kommunfullmäktige av kostnadsskäl, men det 
skulle också kunna finnas kommuner som minskar antalet platser på 
grund av svårigheter att rekrytera till kommunala förtroendeuppdrag.  

9.1.2 Föranmälda kandidater saknas på valsedlarna 

Valsedlar utan föranmälda kandidater kan ses som en indikator på 
att partierna har svårt att rekrytera kandidater. Vid en analys av för-
anmälda kandidater i olika kommunkategorier inför 2018 års val fram-
kommer ett mönster av att de mest avlägset belägna landsbygds-
kommunerna har svårast att hitta kandidater (figur 9.2). Däremot 
ser partierna ut att ha något lättare att få kandidater på sina listor i 
storstadskommunerna, även om namn saknas på något partis val-
sedlar i 24 procent av storstadskommunerna.6 I kommunkategorin 
mycket avlägsna landsbygdskommuner saknade samtliga kommuner 
kandidater på någon av partiernas valsedlar till kommunvalet. 
I många fall saknades kandidater på två partier och i något fall sak-
nades kandidater för upp till fyra partier.  

 
6 I detta fall har en avgränsning gjorts till de åtta partier som är representerade i riksdagen. Det 
finns därtill ett stort antal lokala partier som i kommunalval har stort stöd och därmed skulle 
kunna påverka de åtta riksdagspartiernas möjligheter att rekrytera lokala kandidater.  
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Figur 9.2 Andel kommuner i respektive kommunkategori som saknar  
namn på valsedlar från något parti som sitter i riksdagen 

Procent, 2018 års kommunalval 

 
Källa: Valmyndigheten. Egen bearbetning. 

 
 
Sett till förändringen mellan valen 2010 och 2018 framkommer vissa 
mindre skillnader. För att underlätta jämförelser över tid har Sverige-
demokraterna exkluderats i detta fall – partiet är förhållandevis ny-
bildat och har vuxit kraftigt sedan partiets inträde i riksdagen 2010 
och partiet har därför haft svårigheter att rekrytera kandidater i samma 
takt som partiet vuxit.  

Den övergripande bilden är att mönstret i stort sett är oförändrat 
i valet 2018 jämfört med valet 2010 (figur 9.3). Det finns dock vissa 
tendenser till att läget försämrats ytterligare i de tre kategorierna 
med landsbygdskommuner. Vid 2010 års val saknades kandidater på 
någon valsedel i 60 landsbygdskommuner medan det i 2018 års val 
saknades kandidater på någon valsedel i 71 landsbygdskommuner. 
Av figur 9.3 framgår också att det skett en svag ökning av andelen 
storstadskommuner som saknar namn på valsedlar. 
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Figur 9.3 Andel av kommunerna som saknar namn på valsedlar från något 
riksdagsparti exklusive Sverigedemokraterna 2010 och 2018, 
vägda medelvärden per kommunkategori 

Procent, 2010 och 2018 års kommunalval 

 
Källa: Valmyndigheten, egen bearbetning. 

 
 
Att andelen kommuner som saknar namn på valsedlar är större i 
landsbygdskommunerna än i täta kommuner och storstadskommu-
ner kan indikera att det är svårare att rekrytera kandidater till förtro-
endeuppdrag i landsbygdskommuner än i täta kommuner och stor-
stadskommuner. 

9.1.3 Representativitet – kvinnor, unga och personer 
med utländsk bakgrund är underrepresenterade 

I de kommuner där det är förhållandevis enkelt att rekrytera kan det 
ändå vara svårt att få en god representativitet bland de förtroende-
valda. Kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund är fortsatt 
underrepresenterade i kommunfullmäktige.7  

 
7 SCB (2016), Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015, demokratistatistikrapport. 
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När det gäller kvinnors och mäns representation i kommunpolitiken 
så är den fortsatt ojämn. 2015 var könsfördelningen bland ordför-
anden i kommunernas nämnder 37 procent kvinnor och 63 procent 
män 2015. Könsfördelningen bland ordföranden i landets kommun-
styrelser var på samma nivå.8  

Skillnaderna när det gäller representativitet mellan olika kom-
munkategorier är relativt små. När det gäller ålder är medelåldern något 
lägre i storstadskommunerna än i övriga kommunkategorier. I mycket 
avlägset belägna landsbygdskommunerna finns det något högre re-
presentation av kvinnor än i övriga kommunkategorier. För utrikes 
födda är underrepresentationen störst i storstadskommunerna.9 

9.1.4 Fler avhopp från kommunfullmäktige 

Antalet förtroendevalda som hoppar av sitt uppdrag i förtid är en 
annan relevant faktor att analysera när det gäller kapacitet kopplat 
till kommunalt förtroendevalda. Var sjätte förtroendevald i kom-
munerna lämnar sitt uppdrag i förtid,10 och i följande avsnitt tittar 
utredningen närmare på hur antalet avhopp har förändrats över tid 
och i vilken utsträckning det finns skillnader mellan olika kommun-
kategorier. Tabell 9.1 visar andelen som har kvar sitt förtroendeupp-
drag efter tre år. Det är små skillnader mellan olika kommunkategorier; 
däremot finns en tendens att fler lämnade sina förtroendeuppdrag i 
kommunfullmäktige 2014 än vad som var fallet för 2002 års val. 
Tabell 9.1 visar också en svag tendens att avhoppen ökar mest bland 
landsbygdskommunerna. Avhoppen där har ökat med 6 procent-
enheter mellan 2002 och 2014 års val, medan ökningen i storstäderna 
var 2 procentenheter under motsvarande period. 

 
8 SCB (2019), Det tog 75 år till en jämn könsfördelning bland kommunpolitiker, 
www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/det-tog-75-ar-till-en-jamn-konsfordelning-bland-
kommunpolitikerna/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_ 
medium=nyhetsbrev&utm_source=scb-apsis. Hämtat 2019-12-20.  
9 Egna beräkningar. 
10 Erlingsson, G., Fogelgren, M. och Öhrvall, R. (2015), Att ta plats i politiken – om engage-
mang, aktivism, och villkor i kommunpolitiken, rapport SKL. 
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Tabell 9.1 Andel som sitter kvar mer än tre år efter inval till 
kommunfullmäktige, 2014 och 2002 års kommunval 

Andel, vägda medelvärden 

Kommunkategori Andel som 
sitter kvar 

efter 3 år 2014 

Andel som 
sitter kvar 

efter 3 år 2002 

Förändring 
2014–2002 

Landsbygdskommuner  
mycket avlägset belägna 0,83 0,89 −0,06 
Landsbygdskommuner avlägset belägna 0,81 0,88 −0,06 
Landsbygdskommun nära en större stad 0,82 0,88 −0,06 
Täta kommuner avlägset belägna 0,82 0,88 −0,06 
Täta kommuner nära en större stad 0,83 0,86 −0,03 
Storstadskommuner 0,83 0,85 −0,02 
Riket 0,83 0,87 −0,04 

Källa: SCB. Egna beräkningar. 

 
 
Antalet avhopp, och särskilt det faktum att antalet avhopp är större 
bland unga förtroendevalda, ses ofta som ett tecken på att något i 
det politiska systemet behöver förändras. Det finns dock forskning 
som pekar på att avhoppen i de flesta fall sker av privata skäl snarare 
än politiska. I en undersökning genomförd på uppdrag av SKR11 
anger ungefär 60 procent av ledamöterna som lämnat fullmäktige i 
förtid privata skäl för sitt avhopp. Enligt undersökningen ser de 
flesta som hoppat av positivt på sin tid i kommunpolitiken och de 
kan också tänka sig att ta nya uppdrag i framtiden. Det går dock inte 
att bortse från att avhopp är problematiskt när det gäller att få ett 
fungerande beslutsfattande i kommunerna. 

Kvaliteten och kontinuiteten i fullmäktiges beslut kan påverkas 
negativt av en hög omsättning av ledamöter. Underrepresentationen 
av vissa grupper kan dessutom förstärkas, eftersom kvinnor och 
unga personer är överrepresenterade bland avhopparna. Dessutom 
hoppar personer som är förhållandevis nya i politiken av i förtid i 
större utsträckning än de som varit med längre i politiken.12 

 
11 Erlingsson, G., Fogelgren, M. och Öhrvall, R. (2015), Att ta plats i politiken – om engage-
mang, aktivism, och villkor i kommunpolitiken, rapport SKL. 
12 Ibid. 
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9.1.5 De förtroendevaldas villkor 

De många avhoppen av privata skäl tyder på vissa svårigheter att 
kombinera förtroendeuppdrag med arbets-, familje- och fritidsliv. 
Förutsättningar att avsätta tid för förtroendeuppdrag tycks också 
variera mellan olika samhällsgrupper. Det kan ifrågasättas om arbets-
formerna för politiska uppdrag är utformade för att främja engage-
mang från alla samhällsgrupper; anställda i den privata sektorn är 
t.ex. kraftigt underrepresenterade i kommunpolitiken. 

Det kan också vara särskilt svårt för personer med hemmavarande 
barn att hinna med sitt förtroendeuppdrag. Det gör att det är främst 
yngre personer som inte hunnit skaffa barn ännu och äldre personer 
vars barn har flyttat hemifrån, som anser sig ha möjlighet att ta på 
sig ett förtroendeuppdrag.  

Det kan också vara svårare för fritidspolitiker än för heltids-
politiker att hinna med sitt förtroendeuppdrag eftersom de även har 
sin ordinarie sysselsättning. Det kan också handla om attityder till 
och förståelse hos arbetsgivaren att förtroendeuppdraget tar tid i 
anspråk. Praktiska arrangemang, t.ex. tidpunkt för möten och möj-
lighet att delta i möten på distans, kan också spela stor roll för fri-
tidspolitiker när det gäller möjligheten att praktiskt kunna kom-
binera sitt förtroendeuppdrag med ett ordinarie arbete.13  

En annan faktor som kan påverka människors vilja att ta på sig 
förtroendeuppdrag är risken att drabbas av hot och trakasserier. Brotts-
förebyggande rådets (Brå) trygghetsundersökning visar att trakasse-
rier, hot och våld mot politiker ökade mellan 2012 och 2016.14 Den 
totala andelen förtroendevalda som anser sig varit utsatta ökade från 
20 procent 2012 till 25 procent 2016. I 2016 års undersökning är 
andelen som anger att de blivit utsatta för hot och trakasserier i egen-
skap av förtroendevalda störst bland riksdagsledamöter (60 procent), 
medan 25 procent av de förtroendevalda i kommunerna anger att de 
har blivit utsatta för hot och trakasserier.  

Den vanligaste formen av hot och trakasserier är hot och påhopp 
i sociala medier. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpar-

 
13 Erlingsson, G., Fogelgren, M. och Öhrvall, R. (2015), Att ta plats i politiken – om engage-
mang, aktivism, och villkor i kommunpolitiken, rapport SKL. 
14 Brottsförebyggande rådet (2017), Politikernas trygghetsundersökning 2017, rapport 2017:9. 
Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning genomförs bland förtroendevalda i kom-
muner, regioner och riksdag. Undersökningen har genomförts 2012, 2014 och 2016. 
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tiet har en högre andel ledamöter än genomsnittet som uppger att de 
blivit utsatta.  

När det gäller skillnader i landet är andelen förtroendevalda som 
blivit utsatta störst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förorts-
kommuner till storstäderna samt landets större städer har också en 
högre andel förtroendevalda som svarar att de har varit utsatta.  

En central frågeställning i Brå:s undersökning är i vilken utsträck-
ning de förtroendevalda påverkas av de hot och trakasserier de utsätts 
för med anledning av sitt förtroendeuppdrag. Om förtroendevalda 
väljer att självcensurera sig eller t.o.m. lämna sitt uppdrag som en 
följd av hot och trakasserier innebär det ett problem för demokratin. 
Enligt Brå kan också ökningen av hot och trakasserier få till följd att 
det blir svårare att rekrytera nya personer till förtroendeuppdrag, 
vilket i sin tur innebär en försvagning av demokratin.15  

2014 års demokratiutredning lämnade ett antal förslag som syftar 
till att förbättra de förtroendevaldas situation. I utredningen före-
slogs bl.a. att fullmäktige ska få besluta om att en ledamot får behålla 
sitt uppdrag vid flytt från kommunen. Detta skulle särskilt kunna 
påverka andelen unga som tar på sig förtroendeuppdrag eftersom 
denna grupp är mer flyttbenägen än äldre personer. I den nya kom-
munallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 infördes en bestäm-
melse som innebär att förtroendevalda som utsetts av fullmäktige och 
som inte längre uppfyller valbarhetskriteriet har kvar sina förtroende-
uppdrag fram till nästa fullmäktigesammanträde. Tidigare upphörde 
deras uppdrag direkt om inte fullmäktige efter ansökan beslutade 
annat.16 

2014 års demokratiutredning menade också att möjligheterna för 
en hel- eller deltidspolitiker att vara ledig på grund av föräldra-
ledighet eller sjukskrivning borde förbättras. När det gäller att före-
bygga hot och trakasserier föreslog 2014 års demokratiutredning att 
ytterligare uppgifter läggs på säkerhetsansvariga i kommunen, t.ex. 
att de ska samverka med polismyndigheter och de politiska partierna, 
förmedla information samt ge eller förmedla praktiskt stöd till för-
troendevalda som utsätts.17  

 
15 Brottsförebyggande rådet, Politikernas trygghetsundersökning 2017, rapport 2017:9. 
16 SOU 2016:5 och prop. 2016/17:171. 
17 SOU 2016:5. 
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9.1.6 Motvilligt engagemang bland många 
som kandiderar till förtroendeuppdrag 

Även om särskilt mindre landsbygdskommuner uppvisar vissa svårig-
heter att rekrytera till politiska förtroendeuppdrag så är den över-
gripande bilden mer positiv än vad som ofta brukar framkomma i 
debatten. Medborgares vilja att ta på sig förtroendeuppdrag har hållit 
sig på en relativt hög nivå över en längre tid.18 SKR:s enkätunder-
sökning riktad till personer som kandiderade till kommunfullmäktige 
i 2014 års val19 visar att majoriteten var nöjda med sitt engagemang i 
kommunpolitiken och att de uppfattade sina förtroendeuppdrag som 
meningsfulla. En slutsats av undersökningen är dock att många för-
troendevalda har engagerat sig motvilligt; de har inte själva varit 
drivande i partiets nomineringsprocesser och de var heller inte helt 
igenom positiva till att bli valda.20 Liknade resultat har framkommit 
i studier i Norge och Finland. Statsvetaren Jacob Aars har t.ex. visat 
att två av tre personer som partierna nominerar säger att de ställde 
upp eftersom de trodde att deras chanser att bli valda var små och att 
de i själva verket inte ville bli valda.21 

Erlingsson, Fogelgren och Öhrvall22 menar att det är bekymmer-
samt när så pass många förtroendevalda sitter på sina poster trots att 
de uttrycker att det inte var vad de ville. Mot den bakgrunden är det 
enligt Erlingsson, Fogelgren och Öhrvall värt att ytterligare under-
stryka vikten av goda villkor och en rimlig arbetssituation för de för-
troendevalda.  

9.2 Mediebevakning 

Mediebevakningen, och då särskilt lokal mediabevakning har en 
central betydelse för att medborgarna ska få information om kommun-
politiken och därmed kunna utkräva ansvar av de förtroendevalda i 
kommunerna. 

 
18 Erlingsson, G., Fogelgren, M. och Öhrvall, R. (2015), Att ta plats i politiken – om engagemang, 
aktivism, och villkor i kommunpolitiken, rapport SKL. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Aars, J. (1998), Rekruttering og personskifte i lokalpolitikken: En sammenligning av Finland 
og Norge. 
22 Erlingsson, G., Fogelgren, M. och Öhrvall, R. (2015), Att ta plats i politiken – om engagemang, 
aktivism, och villkor i kommunpolitiken, rapport SKL. 
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Medierapporteringen är mer omfattande i de större kommunerna 
och eventuella politiska motsättningar och konflikter i större kom-
muner får ofta stort medialt utrymme. Därtill är motsättningarna 
mellan de politiska partierna också större i de större kommunerna, 
där den kommunala demokratin ofta har tydliga drag av konkurrens-
demokrati där de politiska partierna kämpar om inflytande på den 
mediala scenen. 

Politiken i större kommuner är också mer inriktad på den natio-
nella nivån. Intresset för politik är generellt sett större i större kom-
muner och man diskuterar i större utsträckning mer generella politiska 
frågor, utan omedelbar anknytning till kommunen. Det sistnämnda 
är också väsentligen avhängigt av den sociala sammansättningen i 
kommunen, i första hand utbildningsnivån. 

En utveckling, som den statliga Medieutredningen har uppmärk-
sammat är de neddragningar av redaktionell närvaro som har skapat 
vita fläckar i medielandskapet.23 Under de senaste 10–15 åren har häl-
ften av alla lokalredaktioner lagts ned och dagstidningarna har minskat 
antalet journalister med 30–40 procent. Forskning från Södertörns 
högskola visar dessutom att nedskärningarna av dagstidningarnas 
redaktioner fortskrider.24 Enligt forskarna var det 35 kommuner som 
helt saknade redaktionell närvaro 2018.25 Dessa kommuner, som helt 
saknar redaktionell närvaro, är uteslutande glesbygdskommuner 
och förortskommuner till storstäder. 

Över längre tid är trenden att antalet redaktioner vad gäller pre-
numererad lokalpress sjunker, och även att antalet gratistidningar 
sjunker, särskilt i storstadsområdena, om än i långsammare takt. Den 
enda mediekategori som ökar är bloggar/sajter, men från låga nivåer. 

Institutet för mediestudier har visat att de kommuner som saknar 
en redaktion på plats i kommunen skiljer ut sig genom att kommu-
nerna ger bevakningen lägre betyg. Ingen kommun med en tätort 
med minst 15 000 invånare saknar dock redaktion, och det är också 
här som mediebevakningen får högst betyg. Lägre betyg får bevak-
ningen i landsbygdskommuner och pendlingskommuner, speciellt runt 

 
23 Se SOU 2016:80 En gränsöverskridande mediepolitik. 
24 Nygren, G. och Schjærff Engelbrecht, N. (2018), ”Vita fläckar och medieskuggor – stora 
skillnader i mediernas kommunbevakning” i Mediestudiers årsbok (2018), Tillståndet för 
journalistiken 2017/2018, s. 25.  
25 Dessa 35 kommuner saknar journalister på plats från traditionella dagstidningar och public 
service. De har inte heller s.k. hyperlokala medier, dvs. lokala gratistidningar och lokala nyhetssajter.  
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större städer. Flera kommuner påpekar också att residensstäderna 
dragit vinstlotten när det gäller bevakningen från public service.26  

Det kan vara en stor skillnad i bevakningen av kommunnyheter 
mellan kommuner – allt från 60 nyheter per vecka till en handfull. 
Bevakningen är lägst i landsbygdskommuner. Dagstidningar står för 
den största andelen av bevakningen. När det gäller public service är 
mönstret att de största kommunerna får den största bevakningen.27 

Mediebevakningen i de större kommunerna är mer inriktade på kon-
flikter och motsättningar än i mindre kommuner, där bevakningen 
är mer välvilligt inställd.  

Det finns en betydande risk för att en fortsatt nedläggning av 
dagspressens lokalredaktioner får negativa konsekvenser för med-
borgarnas möjligheter att följa kommunalpolitiken, särskilt i de 
mindre kommunerna, och därigenom minskar möjligheterna att 
kunna utkräva ansvar för den förda politiken. 

9.3 Ungdomsperspektiv och förändrade värderingar 

Rekryteringen till förtroendeuppdrag på alla nivåer är beroende av 
att det finns en återväxt i politiken, dvs. att unga personer engagerar 
sig politiskt.  

Framväxten av nya, digitala plattformar för det demokratiska sam-
talet kan påverka partiernas möjligheter att rekrytera till förtroende-
uppdrag i kommunerna. Särskilt bland unga kan de traditionella 
organiserade sätten att delta i det politiska samtalet verka förlegade, 
eftersom debatten i dag i stor utsträckning sker i sociala medier. 
Ungas politiska engagemang har inte minskat över tid; däremot är 
de inte aktiva i partier och blir inte heller medlemmar i föreningar i 
samma utsträckning som sina föräldrar.28  

Forskningsprogrammet Ungdomars politiska utveckling29 visade 
bl.a. att ungas normer och värderingar om vad som är en god med-
borgare skiljer sig från föräldragenerationens i de flesta västliga 
demokratier. Det finns flera alternativa förklaringar till framväxten 
av dessa förändrade normer. Bl.a. har det genom framväxten av nya 

 
26 Dessa 35 kommuner saknar journalister på plats från traditionella dagstidningar och public 
service. De har inte heller s.k. hyperlokala medier, dvs. lokala gratistidningar och lokala nyhetssajter. 
27 Mediestudiers årsbok (2018), Tillståndet för journalistiken 2017/2018. 
28 SOU 2016:5. 
29 Amnå, E., Ekström, M. och Stattin, H. (2016), Ungdomars politiska utveckling. 
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populärkulturer, inte minst genom digitala plattformar, blivit möj-
ligt för den unga generationen att bygga upp sina egna sammanhang 
på ett annat sätt än tidigare. Forskningsprogrammet visar att en del 
uppfattar det som ett hot mot stabiliteten i demokratiska system att 
ungas värderingar skiljer sig så pass mycket från föräldrageneratio-
nens, medan andra snarare ser det som något positivt att den unga 
generationen använder demokratins handlingsutrymme för att ut-
veckla demokratierna utifrån sina värderingar och kunskaper.30  

Ungdomar som själva producerar ställningstaganden, t.ex. genom 
bloggar eller genom att initiera och delta i politiska grupper och 
nätverk deltar också i stor utsträckning i traditionella forum för poli-
tisk dialog. Skiljelinjen går snarare mellan de unga som deltar och de 
som inte deltar i det politiska samtalet. 

9.3.1 Insatser för att främja ungas politiska deltagande  

Ungdomsråd är ett exempel på en form för deltagande för unga som 
finns i de flesta kommuner i dag. Syftet med ungdomsråden är att 
verka för samtliga unga i en kommun genom att representera dem i 
olika sammanhang. Huvuduppgiften för ungdomsråden handlar om 
att företräda unga i sammanhang där ungdomsrepresentation är 
önskad.31 Viss kritik har riktats mot ungdomsråden, exempelvis att 
de bara representerar en liten del av de unga i en kommun. Kritiken 
handlar också om att ungdomsråden riskerar att innebära särlös-
ningar för ungas inflytande och att ungas rätt till inflytande i andra 
sammanhang på så sätt begränsas.32 SKR framhåller i en skrift till 
kommunerna om ungdomars politiska inflytande att det är viktigt 
att kommunen faktiskt menar allvar med att involvera de unga när 
kommunen bjuder in till dialog. Det handlar då om att inte bara foku-
sera på specifika ungdomsfrågor utan att involvera de unga i alla typer 
av kommunala frågor.33  

Det genomförs också olika typer av statliga insatser för att öka 
ungas deltagande i politiken. Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor (MUCF) har regeringens uppdrag att fördela stöd 

 
30 Amnå, E., Ekström, M. och Stattin, H. (2016), Ungdomars politiska utveckling. 
31 Waara, P., Rüdiger, J. och Svensson, L. (2010), Ungas organisering över tid – unga för sig 
själva eller tillsammans med vuxna? Utgiven av föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. 
32 Ibid. 
33 SKL (2014), Ungas inflytande och delaktighet – inspirationsskrift för förtroendevalda.  
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till olika ungdomsorganisationer och att följa upp de insatser som 
görs för att genomföra ungdomspolitiken i stort. MUCF hade 2014–
2017 i uppdrag att genomföra insatser i syfte att fler unga ska ta på 
sig uppdrag som politiskt förtroendevalda och motverka att unga 
politiker lämnar sina uppdrag i förtid. MUCF tog bl.a. fram en skrift 
med rekommendationer till de politiska partierna lokalt om vad de 
kan göra för att öka antalet unga i politiken.34 Rekommendationerna 
handlar om att  

 partierna ska se över valberedningens arbete så att unga verkligen 
har möjlighet att kandidera till förtroendeuppdrag,  

 att partierna ska ha en övergripande öppen attityd till unga som 
vill engagera sig,  

 att partierna ska kommunicera på ett sätt som gör att budskapet 
även når unga, 

 samt att partimöten och liknande ska ägna tid åt att diskutera 
ideologi och inte bara kommunal sakpolitik eftersom många 
ungas ingång till partipolitiken är ideologiska frågor.  

MUCF har också inom ramen för uppdraget samarbetat med fem 
kommuner (Håbo, Jönköping, Landskrona, Skövde och Uddevalla) 
för att ta fram och testa metoder för att stärka ungas inflytande.35 De 
fem kommunerna har kartlagt sina förutsättningar för att öka ungas 
deltagande i kommunpolitiken och genomfört satsningar för att öka 
deltagandet. Kommunerna har fört dialog med unga och utifrån detta 
kunnat dra slutsatser om att unga ser kommunpolitiken som alltför 
vuxenstyrd och att den inte sker på ungas villkor.36 

9.4 Sammanfattande slutsatser 

Kommunernas kapacitet och funktionssätt är beroende av att den 
kommunala demokratin fungerar som det är avsett. Det mest grund-
läggande är att det finns personer i kommunerna som är villiga att ta 
på sig förtroendeuppdrag. Undersökningar visar att människor i all-

 
34 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2016), 5 steg för att få fler unga i ert parti. 
35 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2017), Fler unga i politiken, delrapport 
om att stärka ungas inflytande i de demokratiska processerna. 
36 Ibid. 
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mänhet är beredda att ta på sig förtroendeuppdrag. Trots det finns 
det uppenbara skillnader mellan kommuner när det gäller rekry-
tering till förtroendeuppdrag. 

För valet 2018 framkommer ett mönster av att mycket avlägset 
belägna landsbygdskommuner har svårast att hitta kandidater till de 
kommunala förtroendeuppdragen. I kommunkategorin mycket av-
lägsna landsbygdskommuner saknade samtliga kommuner kandida-
ter på någon av partiernas valsedlar till kommunvalet. Det kan tyda 
på att framför allt de befolkningsmässigt små och avlägset belägna 
kommunerna har särskilt svårt att rekrytera personer till lokala för-
troendeuppdrag. 

En viktig faktor för rekrytering till förtroendeuppdrag är de för-
troendevalda har bra villkor för att t.ex. kunna kombinera det polit-
iska uppdraget med annan sysselsättning och/eller familjeliv. De 
förtroendevaldas villkor var bl.a. något som uppmärksammades av 
2014 års demokratiutredning, vilket ledde till ett antal konkreta för-
ändringar. En aspekt av de förtroendevaldas villkor som fått större 
uppmärksamhet på senare tid är det faktum att hot och trakasserier 
mot politiker har ökat de senaste åren, inte minst via sociala medier.  

Lokal mediebevakning är avgörande för att invånarna i en kom-
mun ska få kunskap om den politik som bedrivs i kommunen och på 
så sätt kunna utkräva ansvar av förtroendevalda. Det finns dock tyd-
liga tecken på att den lokala medienärvaron minskar, vilket i sin tur 
kan bli ett hinder för en väl fungerande lokal demokrati. 

Utredningen har också belyst de ungas deltagande i politiken samt 
nya former och kanaler för politiskt engagemang som påverkar par-
tiernas möjlighet att rekrytera nya medlemmar. Ungdomsperspek-
tivet är viktigt att belysa eftersom ungas deltagande är centralt för 
att garantera rekryteringen till förtroendeuppdrag i kommunerna på 
längre sikt. 
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10 Andra typer av utmaningar 
för kommunerna 

I de föregående fyra kapitlen har de utmaningar som kommunerna 
står inför i termer av demografisk utveckling, ekonomiska förutsätt-
ningar, kompetensförsörjning och demokrati behandlats. Dessa ut-
maningar får stora effekter på kommunernas funktionssätt, kapacitet 
och verksamhet. Kommunerna har i relativt stor utsträckning möj-
lighet att styra och fatta beslut som gör att de på ett bättre sätt kan 
möta och parera effekterna av dessa utmaningar. Det finns dock undan-
tag; skilda territoriella förutsättningar är t.ex. per definition svåra, 
för att inte säga omöjliga för kommunerna att styra över. Det finns 
även ytterligare utmaningar som påverkar kommunernas handlings-
utrymme och kapacitet där möjligheterna för kommunerna att på-
verka effekterna är begränsade. 

I följande kapitel redogör Kommunutredningen för de utmaningar 
och möjligheter som kommunerna står inför kopplade till migration 
och integration, skillnader i lokal attraktionskraft och socioekonomiska 
förutsättningar samt effekter av och anpassning till klimatföränd-
ringarna. 

10.1 Migration och integration som utmaning 
och möjlighet 

Under 2015 sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige. Därefter har 
antalet sjunkit kraftigt till strax över 25 000 personer 2017.1 Sedan 
1945 är det endast under fyra år som Sverige har tagit emot fler än 
50 000 asylsökande per år; exempelvis sökte drygt 80 000 personer asyl 

 
1 Källa: Migrationsverket. 
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i Sverige 1992, främst som en följd av kriget i före detta Jugoslavien. 
Om man bortser från dessa fyra enskilda år har mottagandet varierat 
mellan knappt 6 000 och 44 000 asylsökande per år.2 

Flyktingmottagande och etablering av nyanlända påverkar kom-
munerna i stor utsträckning, inte minst genom ökade behov av bo-
städer, skola och omsorg. Svårigheter att förutse behov innebär svårig-
heter för kommunerna att planera och dimensionera sin verksamhet, 
och de senaste åren har kommunerna tillskjutits extra stöd från sta-
ten med anledning av flyktingsituationen.3 

Ett antal nya kommuninvånare innebär också möjligheter för kom-
munerna, inte minst ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. En väl 
fungerande etablering leder till ökade möjligheter att klara den fram-
tida kompetensförsörjningen. 

10.1.1 Ojämn fördelning över landet av asylsökande 
och nyanlända  

Under 2017 var det framför allt mindre landsbygdskommuner som i 
proportion till sin befolkning tog emot störst antal asylsökande, se 
figur 10.1.4 Även när det gäller nyanlända, dvs. personer som fått 
uppehållstillstånd, har mindre landsbygdskommuner tagit emot flest 
i proportion till sin befolkning, se figur 10.2.5 Figur 10.1 visar att det 
framför allt är mindre kommuner i Norrbotten, Jämtland och Värm-
land men även i Västmanland, Småland och delar av Västra Götaland 
som har tagit emot fler än 14 asylsökande per 1 000 invånare. Värt att 
notera är att variationen är relativt stor i den grupp kommuner som 
har tagit emot allra flest asylsökande; från 14 asylsökande till 60 asyl-
sökande per 1 000 invånare. Det geografiska mönstret när det gäller 
antal nyanlända per 1 000 invånare (figur 10.2) är relativt likt mönstret 
för asylsökande, även om det finns vissa skillnader. 

 
2 SOU 2018:22. 
3 Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 25 s. 18. 
4 SOU 2018:22 s. 190. 
5 Ibid. 
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Figur 10.1 Antal asylsökande per 1000 invånare 2017 

 
 
Källa: Migrationsverket och Statistiska centralbyrån (SCB). Mottagandeutredningens beräkningar. 
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Figur 10.2 Antal nyanlända invandrare per 1 000 invånare 2017 

 
 
Källa: Migrationsverket och SCB. Mottagandeutredningens beräkningar. 

 
 
Under lång tid sköttes mottagandet genom frivilliga överenskom-
melser mellan staten och kommunerna. Överenskommelserna om-
fattade först både asylsökande och nyanlända, sedan enbart nyanlända. 
Personer som sökte asyl eller som hade beviljats uppehållstillstånd 
skulle främst slussas till de kommuner som hade goda boende- och 
arbetsmarknadsmässiga förutsättningar att ta emot asylsökande och 
nyanlända. Överenskommelserna visade sig dock inte vara ett till-
räckligt effektivt verktyg för att få fram det antal platser för asyl-
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sökande och nyanlända som behövdes.6 År 2015 beslutade riksdagen 
därför om införandet av lag (2016:38) om mottagande av vissa ny-
anlända invandrare för bosättning, den s.k. bosättningslagen. Den nya 
lagstiftningen innebar att alla kommuner är skyldiga att ta emot ny-
anlända. 

Bosättningslagen, som trädde i kraft den 1 mars 2016, har haft 
vissa utjämnande effekter mellan kommunerna, men i stor utsträck-
ning kvarstår den ojämna fördelningen över landet. En förklaring är 
att fördelningen styrs av var Migrationsverket hyr boenden för asyl-
sökande. Fördelningen påverkas också av var asylsökande som väljer 
att ordna ett eget boende bosätter sig. Dessa faktorer har även stor 
betydelse för var i landet nyanlända invandrare bosätter sig. Tidigare 
valde asylsökande och nyanlända främst att ordna eget boende i 
storstadskommuner. Det har dock skett en förändring på senare år 
och i dag bor asylsökande och nyanlända invandrare framför allt i kom-
muner där Migrationsverket har ordnat boenden. Den ojämna för-
delningen av nyanlända invandrare över landet har på det viset för-
stärkts.7 

10.1.2 De nyanlända flyttar vidare till storstadskommuner 

Det höga mottagandet av asylsökande och nyanlända i landsbygds-
kommuner innebär en utmaning men är också en möjlighet för små, 
krympande kommuner att öka sitt invånarantal. Det finns stora för-
hoppningar om att nyanlända invandrare varaktigt ska bosätta sig 
och arbeta i den kommun som de först kommit till. Arena för 
Tillväxt och Sweco har gjort en undersökning av i vilken utsträck-
ning dessa förhoppningar har infriats.8 Undersökningen har gällt hur 
den grupp av utomeuropeiska invandrare som anlände 2010–2014 har 
förflyttat sig inom Sverige, den s.k. sekundäromflyttningen. Resul-
tatet av undersökningen illustreras i figur 10.3 och visar att det sker 
en omfattande sekundäromflyttning. 

 
6 SOU 2018:22. 
7 Ibid. 
8 Arena för Tillväxt och Sweco (2018), Sveriges nya geografi. 
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Figur 10.3 Kvarvarande efter boendekommun 31 december 2017  
dividerat med kvarvarande efter invandringskommun  
vid ankomsten 2010–2014, multiplicerat med 100 

 
 
Källa: Arena för Tillväxt och SCB. 

 
 

Figur 10.3 visar hur den grupp utomeuropeiska invandrare som an-
lände 2010–2014 och som inte har utvandrat varaktigt sedan dess har 
förflyttat sig. Figuren visar kvoten mellan antalet kvarvarande efter 
boendekommun den 31 december 2017 och kvarvarande efter in-
vandringskommun vid ankomsten till Sverige. Om en kommun har 
ett indexvärde på 100 innebär det att antalet kvarvarande personer i 
den undersökta populationen var lika stort den 31 december 2017 
som antalet personer som invandrade 2010–2014. Ett indexvärde på 
exempelvis 135 innebär att antalet personer i undersökningspopula-
tionen har ökat med 35 procent i kommunen jämfört med antalet 
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som invandrade till kommunen. Värden under 100 betyder färre kvar-
varande boende jämfört med antalet som invandrade. Ju mer talet 
understiger 100, desto färre är antalet kvarvarande boende jämfört 
med antalet invandrade.9 

Skillnader i sekundäromflyttningen mellan olika typer av kom-
muner tyder på att tillgängligheten till arbetsplatser och bostäder har 
stor betydelse för flyttmönstret. Sekundäromflyttningen har gene-
rellt sett varit mer omfattande till regioner där utsikterna på arbets-
marknaden är bättre. Att sekundäromflyttningen är mer omfattande 
till storstädernas pendlingskommuner än till storstadskommunerna 
beror till stor del på tillgången på bostäder. 

I norra Sverige, där sekundäromflyttningen har varit negativ, skil-
jer kommuner i Umeås lokala arbetsmarknadsregion ut sig genom 
att de har en positiv sekundäromflyttning (indexvärde mellan 100,1 
och 135). Andra kommuner med positiv sekundäromflyttning utan-
för storstadsregionerna är Ljungby, Markaryd, Gnosjö, Emmaboda, 
Nybro och Kalmar. 

Landsbygdskommuner är den typ av kommuner som i minst ut-
sträckning behåller de utomeuropeiskt födda. Bland kommuner som 
i störst utsträckning tappar de nyanlända till andra kommuner finns 
många bruksortskommuner och glesa inlandskommuner i norra 
Sverige. Landsbygdskommuner med en besöksnäring har emellertid 
större möjligheter än andra landsbygdskommuner att behålla ny-
anlända i sin kommun, ofta med hjälp av nystartsjobb som innebär 
att arbetsgivare som anställer en nyanländ person får ekonomisk 
ersättning från Arbetsförmedlingen. 

Även närheten till släktingar och personer från samma land är en 
faktor som avsevärt påverkar valet av bostadsort för många utom-
europeiska invandrare. Denna faktor leder till stor del till att man 
flyttar till storstadsregioner.  

Det återstår att se i vilken utsträckning som införandet av lagen 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt-
ning (bosättningslagen) kommer att påverka de nyanländas sekundär-
omflyttning. Den undersökning som Arena för Tillväxt och Sweco 
låtit genomföra visar emellertid att det stora flertalet utomeuropeiska 
invandrare förr eller senare flyttar till större orter, vilket innebär att 
det inte är troligt att den ökade migrationen blir en avgörande vänd-
punkt för kommuner med minskande befolkning. 

 
9 Arena för Tillväxt och SWECO (2018), Sveriges nya geografi. 
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10.1.3 Mottagande och etablering av asylsökande 
och nyanlända invandrare 

År 2010 tog staten över ansvaret för samordning av introduktion av 
flyktingar och andra skyddsbehövande samt deras anhöriga från kom-
munerna. Syftet med det som kom att kallas etableringsreformen var 
att åstadkomma en snabbare etablering på arbetsmarknaden genom 
att arbete skulle prioriteras och genom att Arbetsförmedlingen fick 
ansvar för koordinering av insatserna.10 Sedan etableringsreformen 
genomfördes har flera aktörer uppmärksammat att regelverket för 
etableringsuppdraget är svårt att tillämpa och onödigt arbetskrävande 
att administrera. Dessutom har andelen personer som har kommit i 
arbete och studier varit relativt låg; andelen har legat på i genomsnitt 
drygt 20 procent per år 2013–2017.11 

När det gäller satsningar för att slussa in nyanlända på arbetsmark-
naden handlar det t.ex. om olika typer av validering för nyanlända 
arbetssökande som har utbildning inom ett visst yrke. Mottagande-
utredningen konstaterar att den tid som det tar för nyanlända med 
uppehållstillstånd att etablera sig på arbetsmarknaden har blivit kor-
tare, delvis beroende på att arbetsmarknaden har utvecklat sig posi-
tivt som ett resultat av högkonjunktur.12 

En aspekt som innebär utmaningar från kommunernas perspektiv 
är vilka förutsättningar att planera verksamheten och mottagande 
som kommunerna har. Det är svårt att ha en överblick över hur många 
nyanlända invandrare som kommer till kommunen och hur många 
som kommer att flytta vidare till en annan kommun. Från kommu-
nernas perspektiv innebär de stora svängningarna i antalet invånare 
påfrestningar på verksamheterna i kommunerna. På kort tid behöver 
olika typer av samhällsservice ordnas, t.ex. förskolor, skolor, svenska 
för invandrare (sfi), vård och omsorg, individ- och familjeomsorg 
och bostäder. Det innebär ökade krav på såväl personella som ekono-
miska resurser. På samma gång innebär nya invånare möjligheter för 
kommunerna, inte minst ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. 
Att etableringen fungerar väl och att de nyanlända får goda möjlig-
heter att utbilda sig eller validera tidigare utbildning blir dock avgö-
rande för om de kan komma in på arbetsmarknaden. 

 
10 Prop. 2009/10:60 och SOU 2018:22.  
11 SOU 2018:22. 
12 Ibid. 
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Mottagandeutredningen lämnade i sitt slutbetänkande13 en rad för-
slag som tar sikte på att underlätta mottagandet av asylsökande och 
nyanlända. Huvudförslaget bygger på att staten, kommunerna och 
regionerna gemensamt sköter mottagandet med en tydlig ansvarsför-
delning och ordning för finansiering. Om förslagen genomförs skulle 
kommunerna få ett större inflytande över planeringen av boenden 
för asylsökande och nyanlända jämfört med i dag.  

Regeringen föreslog i juni 2019 att asylsökandes möjligheter att 
bo i eget boende ska begränsas i vissa områden. Förslaget innebär att 
om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område med socio-
ekonomiska utmaningar, ska hen som huvudregel inte ha rätt till dag-
ersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asyl-
sökande m.fl.14 Riksdagen röstade i november 2019 ja till regeringens 
förslag och lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2020.  

Mottagandeutredningen lade också fram ett alternativ till sitt 
huvudförslag enligt vilket staten tar ansvar för boende och tidiga in-
satser till samtliga asylsökande, vilket ger mer geografiskt koncentre-
rade lösningar än när samtliga kommuner delar på uppgiften att ordna 
boende och tidiga insatser.15 

Mottagandeutredningens förslag till nytt system 
för ersättning till kommunerna  

Grunden till systemet för ersättning till kommuner och regioner för 
deras åtagande inom mottagandet av nyanlända och asylsökande lades 
redan på 1980-talet och ersättningssystemet har sedan förändrats i 
takt med att mottagandet har förändrats. Detta har bl.a. fått till följd 
att systemet i dag rymmer en rad olika bestämmelser när det gäller 
ansökning, utbetalning och överklagande av ersättning. Vissa av ersätt-
ningarna är förutsägbara och ges utifrån absoluta villkor medan andra 
ersättningar ges i mån av tillgängliga medel. Det finns också scha-
blonersättningar som innebär att den insats som ersättningen ska 
täcka kan kosta mer eller mindre än nivån på schablonen, men att 
den i genomsnitt är tänkt att täcka de faktiska kostnaderna.16 

 
13 SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering och återvändande. 
14 Prop. 2019:2020:10. 
15 SOU 2018:22  
16 Ibid., s. 375 ff. 
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Mot bakgrund av att systemet för ersättning är tids- och resurs-
krävande för kommunerna och att det dessutom kan skapa problem 
med tilliten mellan stat och kommun föreslog Mottagandeutred-
ningen ett nytt system för ersättning till kommunerna. En grund-
princip för ersättningssystemet bör enligt Mottagandeutredningen 
vara att kommuner som tar emot många asylsökande eller nyanlända 
inte ska få sämre förutsättningar att klara av välfärdsuppdraget än 
kommuner som tar emot få asylsökande eller nyanlända. Enligt Mot-
tagandeutredningens förslag ska ersättningarna vara förutsägbara och 
betalas ut så skyndsamt som möjligt, vilket i sin tur skulle innebära 
att kommunerna får lägre kostnader för administration. Förslaget 
bygger till största delen på schablonersättningar till kommunerna 
som ska betalas ut utan ansökan. 

Mottagandeutredningen övervägde också om det är lämpligt att 
enbart ersätta kommuner och regioner för deras åtaganden inom mot-
tagandet genom det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Efter-
som utbetalningen av bidrag genom utjämningsystemet sker utan 
särskild ansökan skulle det kunna minska administrationen för kom-
muner och regioner men även för staten. Mottagandeutredningen 
gjorde dock bedömningen att en sådan förändring inte vara lämplig. 
Skälen till det var bl.a. att det är stora variationer på omfattning på 
och kostnader för mottagandet mellan enskilda år. Mottagandeutred-
ningen menade att den eftersläpning som finns i det kommunaleko-
nomiska utjämningssystemet skulle innebära att kommunerna får 
vänta allt för länge för att få ersättning för en ökning av antalet asyl-
sökande.17 

Lokala insatser för mottagande och etablering 

Många mindre landsbygdskommuner har som visats ovan tagit emot 
ett stort antal asylsökande och nyanlända i förhållande till sin befolk-
ning. Det har inneburit stora utmaningar för dessa små kommuner 
som ofta har låg kapacitet och liten beredskap att med kort varsel 
kunna tillhandahålla bostäder, skola, omsorg och vård till asylsö-
kande och nyanlända. Många av dessa kommuner har dock visat prov 
på initiativförmåga för att underlätta etablering för asylsökande och 
nyanlända.  

 
17 Ibid. 
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Civilsamhällets organisationer spelade också en viktig roll 2015 
när över 160 000 personer kom till Sverige för att söka asyl. Många 
av civilsamhällets organisationer hade en väl uppbyggd beredskap i 
form av lokal förankring och stort medlemsantal och kunde därför 
agera snabbt och genomföra praktiska insatser för att hjälpa de män-
niskor som sökt sig till Sverige.18 Det civila samhällets organisationer 
kan vara ett viktigt komplement till kommunernas arbete med eta-
blering av nyanlända, t.ex. genom ordnande av språkundervisning och 
sociala aktiviteter.  

Graden av samverkan mellan kommun och civilsamhälle när det 
gäller etablering av nyanlända varierar dock mellan olika kommuner. 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) visar 
i sin studie Flyktingmottagande – det civila samhällets roll och villkor 
att i knappt hälften (46 procent) av kommunerna tycks kommunen 
samverka med civilsamhället medan det i övriga fall (54 procent) inte 
verkar finnas någon sådan samverkan.19 Studien visar också att större 
kommuner samverkar med civilsamhällets organisationer i större ut-
sträckning än mindre kommuner. Det skulle kunna bero på att kapa-
citeten att ägna sig åt samverkan med civilsamhällets organisationer 
helt enkelt är större i befolkningsmässigt stora kommuner. 

10.1.4 Sammanfattande slutsatser 

Flyktingmottagande och etablering av nyanlända innebär initialt sett 
kostnader för kommunerna, men på längre sikt kan det bidra till be-
folkningstillväxt, kompetensförsörjning och skatteintäkter i kom-
munerna. Många mindre kommuner med krympande befolkning ser 
också flyktingmottagande och invandring generellt som ett sätt att 
vända en negativ befolkningstrend i den egna kommunen. Studier 
visar dock att många asylsökande lämnar den kommun som de först 
kom till (som i många fall är en mindre kommun) för att etablera sig 
i en större kommun där förutsättningarna att hitta ett jobb eller ut-
bildning är bättre.  

Mottagande av asylsökande och nyanlända kan ses som en del av 
välfärdsuppdraget. Det är i stor utsträckning kommunerna som har 
den kompetens och kapacitet som krävs för att genomföra ett bra 

 
18 MUCF (2016), Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor. 
19 Ibid. 
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mottagande. Även om det är kommunerna som har ansvaret för en 
stor del av de faktorer som är viktiga för ett framgångsrikt mottagande 
– tillgång till undervisning i svenska, utbildning på olika nivåer, bostä-
der osv. – så måste staten se till att de resurser och regelverk som krävs 
för att kunna genomföra ett bra mottagande i kommunerna finns på 
plats.  

Systemet för ersättning till kommuner och regioner för deras åta-
gande när det gäller mottagande består av flera olika typer av ersätt-
ningar och medför stora administrationskostnader för kommunerna. 
Mottagandeutredningen föreslog därför i sitt betänkande en föränd-
ring av systemet så att merparten av ersättningarna till kommunerna 
ska betalas ut i form av schablonersättningar.  

10.2 Lokal attraktivitet 

Den lokala attraktiviteten är väsentlig för att såväl behålla invånare 
som att attrahera nya invånare till kommunen och för möjligheten 
att kunna rekrytera kompetent personal till såväl offentliga som 
privata arbetsplatser. Lokal attraktivitet är också avgörande för att 
utveckla besöksnäringen. Kommunen spelar en central roll i bygg-
andet av lokal attraktivitet genom att den har ansvar för några av de 
faktorer som bidrar till att göra en plats attraktiv: tillgång till olika 
typer av bostäder, skolor, förskolor, lokal infrastruktur, fysisk pla-
nering, kultur och fritid osv. En förutsättning för att kommunen ska 
kunna spela den rollen är dock att kommunen har tillräcklig kapa-
citet att bedriva det långsiktiga och systematiska arbete som krävs.20  

Forskningen skiljer som regel på hårda och mjuka faktorer när 
det gäller vad som skapar lokal attraktivitet. Till de hårda faktorerna 
räknas tillgång till råvaror, infrastruktur och andra lokaliseringsför-
delar. Till de mjuka faktorerna hör att människornas har förtroende 
för varandra, vill samarbeta och är goda innovatörer och entrepre-
nörer.21 Idén om de mjuka utvecklingsfaktorerna har fått ett stort 
genomslag men har även blivit kritiserad. En invändning är att det är 
svårt att veta vad som kommer först – samarbetsandan eller den eko-
nomiska utvecklingen.  

 
20 Tillväxtverket (2019), Slutrapport avseende uppdraget med att den stärka den lokala attrak-
tionskraften. N2014/2591/RT 
21 Syssner, J. (2018), Mindre många. Om anpassning och utveckling i krympande kommuner. 
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Människors flyttströmmar och boendepreferenser kan ses som 
en någorlunda rättvisande indikator på en kommuns eller en regions 
attraktionskraft. Det är till de större funktionella regionerna som 
människorna söker sig. Orsakerna verkar helt enkelt vara att de större 
regionerna har ett större utbud av arbetsplatser, utbildningsmöjlig-
heter samt kultur och fritidsaktiviteter. Det är också värt att under-
stryka att det är de yngre och högutbildade personerna som är mest 
rörliga. Nästan 9 av 10 av dem som flyttar mellan två kommuner är 
personer mellan 18 och 40 år. Det är ofta de större, växande platser-
nas attraktivitet i form av service och upplevelser som dessa yngre 
och välutbildade personer söker.22 

10.2.1 Bostadsförsörjning och samhällsplanering  

Tillgång till bostäder av olika typ och på olika prisnivåer är en viktig 
del i en plats attraktivitet. För glesa områden som ligger långt från 
större funktionella regioner kan det handla om att det är svårt att 
bygga nya bostäder på grund av att produktionskostnaderna över-
stiger marknadsvärdet på bostaden. För de växande storstadsområ-
dena handlar det om att bygga tillräckligt många och tillräckligt billiga 
bostäder för att motsvara det behov som finns.  

Kommunerna har en central roll när det gäller bostadsförsörjning 
och samhällsplanering, och det ställer stora krav på kommunernas 
kapacitet. Sedan 1940-talet har den svenska bostadspolitiken grun-
dats på en uppgiftsfördelning där staten ansvarar för att rättsliga och 
finansiella instrument finns tillgängliga för bostadsbyggandet medan 
kommunerna har ansvaret för planering och befogenheter för genom-
förande. Ansvaret för att hjälpa hushåll att finna en ändamålsenlig 
bostad givet deras förutsättningar ligger på kommunerna. Kommu-
nerna har med andra ord ett förhållandevis stort ansvar för bostads-
försörjningen, vilket i sin tur ställer krav på kommunernas kapacitet, 
både att planera för och finansiera nybyggnation och att förvalta det 
befintliga bostadsbeståndet. 

Kommunernas utvecklingsmöjligheter påverkas också i hög grad 
av andra aspekter av samhällsplanering, t.ex. att människor och före-
tag i kommunen har tillgång till väl fungerande infrastruktur och 

 
22 Mellander, C. och Bjerke, L. (2017), ”De ungas flykt till staden” i Syssner, J., Häggroth, S. 
och Ramberg, U. (red.) Att äga framtiden. 
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transportsystem. Infrastrukturen utvecklas i hög grad genom beslut 
på nationell och regional nivå, men kommunerna har möjligheter att 
påverka dessa beslut om kommunen själv har en översiktsplanering 
som innehåller strategiska överväganden om bebyggelsen och mark-
användningen i stora drag. 

Obalans på bostadsmarknaden i flertalet kommuner 

Boverkets bostadsmarknadsenkät 201823 visar att 243 kommuner har 
brist på bostäder varav 193 kommuner anger att underskottet på bo-
städer kommer att bestå om tre år. Situationen på bostadsmarknaden 
är särskilt problematisk för grupper som är nya på bostadsmarkna-
den, framför allt unga och nyanlända, men även för äldre som vill flytta 
till en mindre och mer anpassad bostad. Sämst är situationen för per-
soner med funktionsnedsättning enligt enkäten, där 169 kommuner 
uppger att det saknas tillräckligt med bostäder med särskild service 
för personer med funktionsnedsättning.24 I många kommuner finns 
det även ett stort underskott av särskilda boendeformer för äldre; 
det gäller inte minst i kommuner med en åldrande befolkning och 
långa avstånd till olika former av service. 

Kommuner med en minskande befolkning kan under vissa förut-
sättningar få stöd av Statens Bostadsomvandlings AB för att om-
vandla fastigheter till nya användningsområden, t.ex. till lägenheter 
för äldre.25  

Förutom stöd genom Statens Bostadsomvandling AB finns en 
statlig kreditgaranti för byggande av egnahem eller hyresbostäder. 
Boverket ansvarar för prövning och utbetalning av kreditgarantin 
som skrivs mellan långivaren och Boverket. Syftet med garantin är 
att främja att fler bostäder kan byggas genom att underlätta finan-
siering i områden med låga marknadsvärden. Kreditgaranti kan läm-
nas med högst 90 procent av det bedömda marknadsvärdet för egna 
hem. I områden med låga marknadsvärden får kreditgarantins belopp 
motsvara ett schablonberäknat belopp som innebär 90 procent av pro-

 
23 Boverket (2018), Bostadsmarknadsenkäten. 
24 Boendeformer med särskild service enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) finns i form av gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad 
bostad, se Boverket (2018) Bostadsmarknadsenkäten. 
25 Se Statens Bostadsomvandling AB, www.sbo.se. Hämtat 2020-01-14. 
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duktionskostnaden dock högst 16 000 kronor per kvadratmeter upp-
värmd boarea. Kreditgarantin omfattar både ny- och ombyggnation.26 

Enligt Boverkets bedömning behöver det tillkomma 67 000 bo-
städer per år fram till 2025 för att svara mot befolkningsökningen, 
men den största ökningen bör ske de närmaste åren för att möta det 
ackumulerade behovet.27 

Kommuner med god tillgång till infrastruktur och bra kommu-
nikationer har generellt sett bättre förutsättningar att möta efter-
frågan på bostäder än kommuner med minskande befolkning och få 
arbetstillfällen. 

Hindren för ett ökat bostadsbyggande i hela landet kan i hög grad 
sökas i de höga produktionskostnaderna. I många delar av landet för-
senas också igångsättningen av olika bostadsprojekt av att olika all-
männa intressen står emot exploateringsintresset. I Göteborgsregio-
nen har t.ex. osäkerheten om kommande infrastrukturinvesteringar 
verkat hämmande på bostadsproduktionen.28 

I glesa områden handlar det ofta om att produktionskostnaderna 
överstiger marknadsvärdet på bostaden. Den parlamentariska lands-
bygdskommittén menade att den statliga kreditgarantin vid byggande 
av bostäder som beskrivs ovan inte skapar tillräckligt gynnsamma 
förutsättningar för byggande eller ombyggnad av bostäder i lands-
bygderna. Därför föreslog landsbygdskommittén att regeringen skulle 
utreda om långivning till boende i landsbygderna kan underlättas 
genom införande av särskilda landsbygdslån för byggande av olika 
typer av bostäder i landsbygderna.29  

Utredningen om förbättrad bostadsfinansierings identifierade i 
sitt betänkande Lån och garantier för fler bostäder30 ett behov av en 
översyn av Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och 
koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Utredningen menade att ned-

 
26 Förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. 
27 Boverket (2018), Bostadsmarknadsenkäten. 
28 Ibid. 
29 SOU 2017:1 I juni 2018 gav regeringen Boverket i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder 
som kan underlätta finansieringen av bostadsbyggande i landsbygderna. I sin slutrapport i 
mars 2019 redogjorde Boverket för ett förslag som innebär ett statligt topplån utöver banklån 
för ny- och ombyggnad av egnahem. Om en framtida försäljning av fastigheten inte täcker 
topplånet delas förlusten mellan staten, kommunen och hushållet. Boverket bedömde också 
att det föreslagna statliga topplånet, med vissa anpassningar, skulle kunna tillämpas även för 
byggande av andra upplåtelseformer än egnahem. Se Boverket (2019), Finansiering av ny- och 
ombyggnad av bostäder på landsbygden, rapport 2019:11. 
30 SOU 2017:108. 
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skrivningsreglerna upplevs som ett hinder för bostadsbyggande på 
svagare marknader och för mindre aktörer. Med anledning av detta 
gav regeringen i september 2019 Bokföringsnämnden i uppdrag att 
se över nämndens allmänna råd till 4 kap. årsredovisningslagen 
(1995:1554) rörande redovisningen av anskaffningsvärde, avskrivning 
och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar.31 Uppdraget 
ska redovisas senast den 1 maj 2020.32  

Regeringen aviserade dessutom i budgetpropositionen för 2020 ett 
nytt stöd till byggemenskaper (se förordning [2019:676] om stöd till 
byggemenskaper som trädde i kraft den 1 januari 2020).  

Sociala och ekonomiska effekter av bostadsbristen 

Bostadsbristen innebär att det tar längre tid för grupper som står 
utanför bostadsmarknaden att etablera sig på bostadsmarknaden. 
Boverket har konstaterat att bristen på hyresrätter med låg hyra fram-
står som det mest betydande etableringshindret.33 Lagen (2016:38) 
om mottagande av vissa nyanlända för bosättning ökar också trycket 
på kommunerna att få till stånd fler bostäder. Den nya lagen innebär 
att kommunerna i större utsträckning måste beakta mottagandet av 
nyanlända i sin planering för bostadsförsörjning.  

Det finns flera tecken på att segregationen i Sverige har ökat under 
lång tid och att antalet områden med socioekonomiska utmaningar 
har blivit fler. Även om det går att skönja vissa positiva tecken i ut-
vecklingen under senare tid är skillnaderna i levnadsvillkor mellan 
olika bostadsområden ofta mycket stora när det exempelvis gäller 
inkomst, arbetslöshet, skolresultat, hälsa, otrygghet och valdeltagande. 
Segregationen är inte bara en företeelse i de tre storstadsregionerna; 
den förekommer även i andra större och mindre städer.34 

Den alltför låga bostadsproduktionen får inte bara sociala kon-
sekvenser. Även förutsättningarna för ekonomisk utveckling påver-
kas av bostadsbristen. Om inte företagen kan rekrytera den personal 
de behöver på grund av svårigheten att finna en bostad, påverkar detta 
företagens utvecklingsmöjligheter negativt. Detta gäller inte bara de 

 
31 Exempel på materiella anläggningstillgångar är mark och byggnader.  
32 Fi2019/03123/S3. 
33 Boverket (2014), Etableringshinder på bostadsmarknaden, rapport 2014:33, s. 15. 
34 Regeringskansliet (2018), Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. 



SOU 2020:8 Andra typer av utmaningar för kommunerna 

309 

växande regionerna; problemet med bostadsbrist som hämmar före-
tagens utveckling finns även i mindre kommuner. 

10.2.2 Kommunal fysisk planering 

Kommunernas förutsättningar att bedriva en strategisk planering 
varierar mycket kraftigt och det är uppenbart att de många mindre 
kommunerna har sämre förutsättningar än de större kommunerna 
att bedriva en sådan planering. Med tanke på den fortgående region-
förstoringen är det emellertid väsentligt att de mindre kommuner 
som finns inom de växande städernas pendlingsomland kan medverka i 
de strategiska överväganden som sker inom deras funktionella region.  

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, styr kommunernas fysiska 
planering av mark och vatten. Enligt PBL är kommunerna ålagda att 
ta fram en översiktsplan och kan även reglera mark- och vattenan-
vändning genom detaljplan och områdesbestämmelser. Det finns 
enligt Boverket stora skillnader i kommunernas sätt att utforma sina 
översiktsplaner. En del kommuner redovisar enbart fysiska förhållan-
den i översiktsplanen som fortfarande har karaktär av markanvänd-
ningsplan.35 Översiktsplanens roll som vägledande dokument för kom-
munens utveckling, bl.a. i regionala sammanhang, används därmed 
inte fullt ut.  

Boverket tar även upp problemet med bristande resurser i kom-
munerna. Enligt Boverket har främst de små kommunerna små pla-
neringsresurser, vilket därtill måste delas mellan översikts- och 
detaljplanering. Det förekommer även att kommuner saknar egen 
kompetens för översiktsplanering och därför måste förlita sig på 
externt konsultstöd.36 

Översiktsplaneutredningen hade i uppdrag att utreda och lämna 
förslag på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta 
efterföljande planering och hur dialogen mellan staten och kommu-
nen om fysisk planering ska kunna hanteras inom ramen för över-
siktsplaneringen (dir. 2017:6).  

 
35 Boverket (2014), Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översikts-
planering, rapport 2014:15. 
36 Ibid. 
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I december 2019 lade regeringen fram propositionen En utveck-
lad översiktsplanering37 som baseras på Översiktsplaneutredningens 
betänkande.38 Propositionen innehåller förslag som syftar till att säker-
ställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen. Regeringen föreslår 
att kommunen i början av varje mandatperiod ska anta en planerings-
strategi. I strategin ska kommunfullmäktige bedöma om översikts-
planen är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen. Planeringsstrategin föreslås ersätta de nuva-
rande kraven på aktualitetsprövning av översiktsplanen. 

Regeringen föreslår även ändrade bestämmelser om översikts-
planens innehåll, t.ex. tydligare krav på innehållet syftar till att under-
lätta dialogen mellan staten och kommunen om hur bebyggelsen ska 
utvecklas.  

Fysisk planering och regionalt tillväxtarbete kopplas samman 

Kommunal samverkan inom fysisk planering sker i huvudsak i andra 
former än regionplanering enligt PBL. Vissa samarbeten har resul-
terat i gemensamma översiktsplaner mellan kommuner (t.ex. Lin-
köping-Norrköping respektive Falun-Borlänge). På flera håll sam-
verkar kommunerna inom plan- och bebyggelseområdet, exempelvis 
genom att ta fram gemensamt planeringsunderlag eller att inrätta 
gemensamma nämnder. Det förekommer också flera samarbeten vad 
gäller fysisk planering med infrastruktur, kollektivtrafik och utveck-
lingsfrågor. Syftet kan i dessa fall vara att uppnå gemensamma posi-
tiva effekter, bidra till bättre funktionella samband eller att stärka 
arbetsmarknaden. 

Under senare tid har arbeten också bedrivits med att på olika sätt 
koppla samman de kommunala översiktsplanerna med det regionala 
tillväxtarbetet. Exempelvis har en regionplan och en regional utveck-
lingsstrategi för Stockholms län utarbetats i ett och samma dokument. 
I Örebro län har kommunernas översiktsplaner kopplats samman 
med den regionala utvecklingsstrategin genom en regional översikts-
plan. I Skåne har en strukturbild upprättats som innehåller både fysiska 
perspektiv och andra utvecklingsaspekter.  

 
37 Prop. 2019/2020:52. 
38 SOU 2018:46 En utvecklad översiktsplanering. 
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Bostadsplaneringskommittén föreslog i sitt betänkande En ny 
regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning39 
att en obligatorisk regional fysisk planering skulle införas i hela lan-
det. I den efterföljande propositionen40 föreslog regeringen att nya 
bestämmelser om regional fysisk planering skulle ersätta bestämmel-
serna om regionplanering i PBL. Lagändringarna antogs av riksdagen 
och trädde i kraft den 1 januari 2019. De nya bestämmelserna i PBL 
innebär, till skillnad mot förslaget från Bostadsplaneringskommittén, 
att tillämpningen av de nya reglerna begränsas till Stockholms län 
och Skåne län. Regeringen anförde dock i propositionen att regional 
fysisk planering, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i lan-
det, bör införas i fler län när behov av och förutsättningar för sådan 
planering finns41. Enligt de nya reglerna för regional planering är regio-
nerna i Stockholms och Skåne län ansvariga för den regionala fysiska 
planeringen inom sina respektive län. Uppgifterna innefattar bl.a. att 
upprätta ett förslag till regionplan.  

10.2.3 Tillgång till kommersiell och offentlig service  

God tillgång till kommersiell och offentlig service är en av flera grund-
läggande förutsättningar för lokal attraktivitet och utveckling i hela 
landet. För att det ska vara möjligt att leva och driva företag i såväl 
tätorter som gles- och landsbygder behöver det finnas service i när-
området för de boende och för företagen – både sådan service som 
kräver fysisk tillgång och sådan service som kan utföras med hjälp av 
digital teknik. Vissa delar av serviceutbudet, t.ex. skolor, barnomsorg 
och äldreomsorg, kan kommunerna själva påverka i stor utsträck-
ning. I andra delar, framför allt den del av hälso- och sjukvården som 
är regionernas ansvar samt när det gäller kommersiell och statlig ser-
vice, är kommunerna beroende av beslut som fattas av andra aktörer. 
Eftersom det är hela serviceutbudet som skapar förutsättningar för 
lokal attraktivitet så är det i denna genomgång relevant att lyfta även 
den service som kommunerna inte har direkt rådighet över. 

 
39 SOU 2015:59. 
40 Prop. 2017/18:266. 
41 Prop. 2017/18:266 s. 39. 
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Kommersiell service 

Tillgång till kommersiell service t.ex. dagligvarubutiker, betaltjänster, 
apotekstjänster, postservice och tillgång till drivmedel – är en central 
faktor för att individer och företag ska kunna etablera sig och verka 
på en ort. Det särskilda driftstödet till små butiker i gles- och lands-
bygdsområden som infördes 2016 har medverkat till att bromsa en 
fortsatt nedläggning av butiker i särskilt utsatta områden.42 Om en 
dagligvarubutik läggs ned får detta ofta konsekvenser för annan ser-
vice, eftersom det är vanligt att butikerna är ombud för exempelvis 
apoteksvaror samt ansvarar för post- och pakettjänster. 

Vad gäller tillgång till drivmedel så är nätet av drivmedelsstationer 
relativt stabilt efter en lång period av nedläggningar. Det är dock 
osäkert i vilken utsträckning övergången till nya drivmedel kommer 
att påverka utbudet och tillgången i gles- och landsbygdsområdena.  

Företag och boende i gles- och landsbygder är mycket beroende 
av en väl fungerande post- och paketservice. Det statligt ägda Post-
nord är genom sitt nät av lantbrevbärarlinjer den enda aktören på den 
avreglerade postmarknaden som har ett mer omfattande servicenät 
utanför tätorterna.43 

Kommunal och regional service 

Närhet till barnomsorg och grundskola med bra kvalitet är en viktig 
faktor för många familjer vid val av boendemiljö. Antalet grundsko-
lor har minskat betydligt sedan mitten av 1990-talet. Förändringarna är 
en anpassning till en minskad befolkning och mindre barnkullar i 
många kommuner. I gles- och landsbygdsområden minskade antalet 
skolor kraftigt under andra halvan av 1990-talet; nedgången avtog 
emellertid i början av 2000-talet.  

Under de senaste åren har antalet små skolor med färre än 50 ele-
ver minskat avsevärt – från 975 skolor 2014 till 800 skolor 2017. Med 
stor sannolikhet beror denna utveckling på att det varit ekonomiskt 
fördelaktigt att lägga ned småskolor och i stället skjutsa eleverna till 
större skolor. En möjlighet som diskuteras och som skulle kunna 
minska behovet av att lägga ner mindre skolor framför allt i glesa 
kommuner och i skärgårdskommuner, är att tillåta större inslag av 

 
42 Tillväxtverket (2018), Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service, rapport 0249. 
43 Ibid. 
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fjärr- och distansundervisning. Det har även bedrivits försöksverksam-
het med fjärrundervisning, t.ex. i Stockholms skärgård (i Värmdö 
kommun) och i norra Norrlands inland (inom Lapplands kommu-
nalförbund).44 I september 2017 föreslog Utredningen om bättre möj-
ligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad bl.a. 
att fjärrundervisning ska få användas i fler ämnen än i dag.45 Någon 
sådan ändring av regelverket har ännu inte genomförts. Användningen 
av fjärrundervisning är i dag begränsad till modersmål och till övrig 
språkundervisning. Fjärrundervisning får dessutom endast användas 
om det saknas behörig lärare eller om elevunderlaget är otillräckligt 
inom den aktuella skolenheten.46 

Hälso- och sjukvård av god kvalitet är på samma sätt som annan 
service en viktig förutsättning för möjligheterna till boende och till-
växt i alla delar av landet. Många regioner har dock stora underskott 
i sin ekonomi och svårigheter med att rekrytera läkare och annan 
personal med rätt kompetens.  

Enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, är patienter fria 
att välja mellan ett antal godkända vårdcentraler och mottagningar i 
primärvården. En uppföljning som myndigheten Tillväxtanalys redo-
visade 2015 visar att det fanns drygt 1 000 vårdcentraler i landet före 
vårdvalsreformen.47 Åren efter vårdvalsreformen ökade det totala 
antalet vårdcentraler betydligt men mest i de befolkningstäta områ-
dena i landet och i områden där behoven av vårdcentraler är lägre.48  

Kulturutbud och kulturskola 

Tillgång till olika typer av kultur är också en viktig del av service-
utbudet som även bidrar till den lokala attraktiviteten. Befolknings-
minskningen har inneburit att både kommersiella och offentliga kul-
turinstitutioner har blivit färre i gles- och landsbygdsområdena samt 
i mindre tätorter. Biblioteksstatistiken visar att cirka vart fjärde folk-
bibliotek lades ned 1995–2015.  

 
44 Skolverket (2018), Redovisning av uppdrag om fjärrundervisning. U2015/04701/S 2015-10-01. 
45 SOU 2017:44 s. 373 ff. Fjärrundervisning definieras i 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) som 
interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever 
och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.  
46 Skolverket, www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fjarrundervisning. 
Hämtat 2019-09-30.  
47 Tillväxtanalys (2015), Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2014, rapport 2015:04. 
48 Riksrevisionen (2014), Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? RiR 2014:22. 
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När det gäller tillgång till kulturskola i kommunerna visade Myn-
digheten för kulturanalys att endast sju kommuner saknade en kultur-
skola 2017.49 Organisationen Kulturskolerådet genomförde en enkät-
undersökning under 2019 om kommunernas kulturskoleverksamhet. 
40 procent (91 kommuner) av de svarande kommunerna såg framför 
sig en minskad resurstilldelning, vilket är en ökning i jämförelse med 
den enkätundersökning som Kulturskolerådet genomförde 2018, då 
endast 7 procent eller 31 kommuner svarade att de förväntade sig 
minskade resurser. Antalet kommuner som i enkätundersökningen 
svarar att det föreligger ett nedläggningshot ökade från 7 stycken 
2018 till 14 stycken 2019.50 

10.2.4 Statlig närvaro och service i kommunerna 

Det finns olika aspekter på den statliga närvaron i kommunerna. 
Statlig närvaro handlar både om att service kan ges till medborgarna 
och att statliga arbetstillfällen kan skapas runt om i landet. Karak-
tären på den statliga servicen skiljer sig dock åt beroende på verk-
samhet. En lokal närvaro av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
och Skatteverket innebär att medborgarna har möjlighet att fysiskt 
söka upp lokala kontor och därigenom få tillgång till myndighe-
ternas service och verksamhet. En allt större del av den offentliga 
servicen och kontakten med medborgarna kan dock skötas elek-
troniskt men möjligheten att besöka ett lokalt kontor kan upplevas 
som betydelsefull, särskilt för människor som av olika anledningar 
har begränsad tillgång till digitala lösningar. Men Försäkringskassans, 
Arbetsförmedlingens och Skatteverkets service skiljer sig från poli-
siär verksamhet som mer påtagligt handlar om medborgares grund-
läggande säkerhet och trygghet. Stora avstånd till närmaste polis-
station innebär långa utryckningstider och att det är svårt för polisen 
att vara närvarande i olika delar av landet och i olika delar av en kom-
mun. Att invånarna ska känna sig trygga där de bor och verkar är 
avgörande för den lokala attraktiviteten.  

 
49 Myndigheten för kulturanalys (2017), En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska 
målen, rapport 2017:2. 
50 Kulturskolerådet (2019), Framtida möjligheter för kulturskolan. Resultat av en enkätstudie 
bland Sveriges musik- och kulturskolor 2019. 
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Kartläggning av statlig närvaro 

Länsstyrelserna fick i mars 2019 regeringens uppdrag att kartlägga 
var i landet statlig service saknas, med syfte att kunna förstärka den 
statliga närvaron på rätt ställe. Kartläggningen visar att 220 statliga 
myndigheter är verksamma vid sammanlagt 2 930 arbetsställen runt 
om i Sverige.51 Det finns statliga arbetsställen i 275 av 290 kommuner 
– 15 kommuner saknar således helt statliga arbetsställen.52 Störst antal 
statliga arbetsställen per 1 000 invånare har Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland, Västernorrland, Gotland och Uppsala län. I absoluta tal 
har de tre storstadslänen flest antal arbetsställen. Nedbrutet på kom-
mun har residensstäder och universitetsorter flest antal arbetsställen i 
absoluta tal.53  

Regeringen gav 2019 Statskontoret i uppdrag att sammanställa 
planer för lokalisering av 10 statliga myndigheter.54 Statskontoret har 
kartlagt genomförda lokaliseringsbeslut 2014–2018 och planerade 
lokaliseringsbeslut fram till 2022. Med lokaliseringsbeslut avses 
antingen beslut om avveckling av all verksamhet i en kommun eller 
nyetablering av fasta arbetsställen eller kontor i en kommun där myn-
digheten inte bedriver verksamhet sedan tidigare. I sin kartläggning 
har Statskontoret, till skillnad från länsstyrelserna, även inkluderat 
kontor som tekniskt sett inte är arbetsställen, dvs. kontor som inte 
har egen fast anställd personal. 

Under perioden 2014–2022 kommer antalet kontor för de 10 myn-
digheterna att minska från 1398 till 1187, vilket är en minskning med 
211 kontor.55 För de flesta myndigheter är antalet kontor relativt 
stabilt över tid. Minskningen av myndighetskontor beror till största 
del på de genomförda och planerade förändringarna inom Arbets-
förmedlingen och till viss del inom Lantmäteriet. I april 2019 fattade 
Arbetsförmedlingen ett inriktningsbeslut om att successivt avveckla 
verksamheten på 132 av Arbetsförmedlingens kontor 2019–2020. 

 
51 Länsstyrelserna (2019), Kartläggning av statlig service och närvaro i länen. En samlad delredo-
visning. 
52 De kommuner som saknar statliga arbetsställen är Nykvarn, Ydre, Aneby, Gnosjö, Mullsjö, 
Habo, Osby, Grästorp, Essunga, Gullspång, Töreboda, Hjo, Gagnef, Orsa och Säter. 
53 Länsstyrelserna (2019), Kartläggning av statlig service och närvaro i länen. En samlad delredo-
visning. 
54 Dessa 10 statliga myndigheter var Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, För-
säkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, 
Polismyndigheten, Skatteverket och Trafikverket 
55 Statskontoret (2019), Planerad lokalisering av statlig verksamhet. En kartläggning av tio större 
myndigheter, 2019:13. 
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I december 2019 aviserade regeringen att den planerade reformer-
ingen av Arbetsförmedlingen kommer att skjutas upp till 2022. Refor-
mens innehåll och inriktning har också förändrats, reformen ska t.ex. 
baseras på att fristående aktörer utför fler av Arbetsförmedlingens 
uppgifter men reformen ska inte vila på Lagen om valfrihetssystem, 
LOV. I stället ska den eller de upphandlingsformer som är mest ända-
målsenliga för respektive tjänst användas. Enligt regeringen ska sam-
verkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer säkerställas 
och kommunernas insatser ska tas tillvara.56 I regleringsbrevet till 
Arbetsförmedlingen för 2020 står att det är viktigt att Arbetsförmed-
lingen säkerställer, och vid behov återställer, lokal närvaro på samt-
liga orter där Arbetsförmedlingen har genomfört eller planerar ned-
läggning. Detta kan ske till exempel i myndighetens egen regi med 
egna kontor eller i samarbete med kommuner eller genom deltagande 
vid statliga servicekontor.57  

Mot bakgrund av aviserade förändringar i reformeringen av Arbets-
förmedlingen är det oklart i vilken utsträckning de planerade nedlägg-
ningarna av Arbetsförmedlingens kontor kommer att genomföras. Det 
är också oklart om de kontor där verksamheten avvecklats under 2019 
kommer att öppnas igen. 

För Trafikverket ökade antalet kontor 2014–2019 men de allra 
flesta fall handlar om etableringar i kommuner där Trafikverket redan 
har verksamhet. Ungefär 70 procent av kontorsnedläggningarna har 
skett i pendlingskommuner nära mindre och större städer under perio-
den 2014 till 2018.  

Enligt Statskontorets kartläggning motiveras nedläggning i de 
flesta fall av att tillgången till service kan tillgodoses genom digitala 
tjänster, att myndigheten har svårt att hitta personal på orten, att 
kontoren är alltför små och att lokalerna inte varit ändamålsenliga.58 
Frågan om lokalisering är generellt sett myndigheternas eget ansvar 
men besluten påverkas av olika regelverk. Enligt förordningen 
(2019:202) om statliga myndigheters lokalisering som trädde i kraft 
den 1 juni 2019 ska beslut om lokalisering eller avveckling av arbets-
ställen fattas av myndighetens ledning, och inför ett sådant beslut 
ska myndigheten också ta fram en konsekvensanalys. Konsekvens-

 
56 Regeringen (2019), Inriktning för det fortsatta arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen, 
www.regeringen.se/4ae67d/contentassets/c468e4fd105941e48d5a7b0cfb6ad5a6/inriktning-
for-det-fortsatta-arbetet-med-att-reformera-arbetsformedlingen.pdf. Hämtat 2019-12-18. 
57 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen. 
58 Ibid. 
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analysen ska innehålla dels en beskrivning av konsekvenser för verk-
samheten, ekonomi och personal, dels en bedömning av de regionala 
konsekvenserna inom myndighetens ansvarsområden. Analysen ska 
också visa vilka alternativa möjligheter som finns att utveckla eller 
rationalisera myndighetens befintliga verksamhet i kommunen. 

En konsekvens av kontorsnedläggningar är att möjligheterna till 
fysiska möten med myndighetsföreträdare minskar. En annan konse-
kvens är att möjligheterna att få anställning inom en statlig verksam-
het där man bor minskar. Förutom att det innebär att arbetstillfällen 
försvinner och den lokala arbetsmarknaden blir mindre diversifierad, 
kan nedläggning av statliga servicemyndigheter även påverka kom-
munernas möjligheter till kontakt och samarbete med dessa myndig-
heter. Att staten med sina verksamheter drar sig undan från mindre 
kommuner påverkar också den lokala attraktiviteten negativt, vilket 
i förlängningen innebär att kompetensförsörjningen till såväl offent-
lig som privat sektor försvåras. 

Etablering av fler servicekontor och omlokalisering 
av myndigheter 

Statens servicecenter har från och med den 1 juni 2019 fått reger-
ingens uppdrag att ansvara för en samlad organisation för lokal 
statlig service; tidigare delade Skatteverket och Försäkringskassan på 
huvudmannaskapet för de enskilda servicekontoren. Servicekontors-
utredningen (SOU 2018:43) bedömde att det bör finnas ett service-
kontor i varje FA-region. I september 2019 fanns totalt 113 service-
kontor, varav det sydligaste i Trelleborg och det nordligaste i Kiruna. 
Servicekontoren erbjuder i dag service inom skatte-, folkbokförings-, 
socialförsäkrings- och pensionsområdet. Regeringen har föreslagit 
en ökning av anslaget till Statens servicecenter med 54 miljoner kro-
nor 2019 i syfte att öppna fler servicekontor,59 och fyra kontor ska 
öppnas i FA-regioner60 som i dag helt saknar kontor, dvs. Storuman, 
Torsby, Vansbro och Åsele. 1 juli 2019 tecknade dessutom Arbetsför-
medlingen och Statens Servicecenter ett serviceavtal med målet att 
föra över Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet till service-
kontoren. Ett pilotprojekt startade hösten 2019 i syfte att ta fram 
underlag inför en övergång av kundtorgens verksamhet till service-

 
59 Prop. 2019/2020:1 utgiftsområde 2 s. 55. 
60 För förklaring av FA-regioner se kapitel 6.  
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kontoren. Det finns också andra myndigheter, t.ex. Kronofogdemyn-
digheten och Centrala studiestödsnämnden som har planer att på längre 
sikt överföra service till eller på olika sätt samverka med servicekon-
toren.61 

Perioden 2016–2018 fattade regeringen beslut om att omlokali-
sera hela eller delar av myndigheter till orter utanför Stockholms län. 
Kritik har dock riktats mot att dessa myndigheter omlokaliseras till 
regioncentra, t.ex. Växjö, och Östersund, inte till mindre orter. Reger-
ingen har också fattat beslut om att lokalisera ett antal nya myndig-
heter utanför storstädernas innerstäder, däribland Jämställdhets-
myndigheten i Angered, i utkanten av Göteborg. Regeringen har 
också fattat beslut om att flytta huvudkontoret för Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) från Stockholms inner-
stad till Botkyrka i Stockholms län. Regeringens utgångspunkt är att 
inga nya myndigheter ska lokaliseras till Stockholms län.62 

Statskontoret visar att regeringens ambitioner att öka antalet 
statliga arbetsställen utanför Stockholm även har fått genomslag i 
myndigheternas strategier. Flera myndigheter planerar att flytta tjäns-
ter inom sitt befintliga kontorsnät. Myndigheternas etableringsplaner 
begränsar sig dock oftast till kommuner där de redan har verksamhet.63 

Försämrad polisiär närvaro 

Polisiär närvaro i alla delar av landet är en viktig del av det statliga 
uppdraget. Den reform av Polismyndighetens organisation som har 
genomförts under senare år har som ett centralt mål att polisen ska 
komma närmare medborgarna och i sitt arbete utgå från de lokala 
behoven. I praktiken har dock reformen än så länge inte lett till en 
förbättring av den lokala polisiära närvaron. Snarare har utvecklingen 
gått i motsatt riktning. I en promemoria inom Polismyndigheten 2016 
anges att förflyttningen av polisiära resurser till lokalpolisområ-
dena skett i mycket begränsad omfattning.64 I fem av de sju polis-
regionerna har antalet poliser som arbetar med ingripandeverksam-
het och brottsförebyggande arbete minskat.  

 
61 Statskontoret (2019), Planerad lokalisering av statlig verksamhet. En kartläggning av tio större 
myndigheter, 2019:13. 
62 Prop. 2019/20:1 utgiftsområde 2 s.51. 
63Statskontoret (2019), Planerad lokalisering av statlig verksamhet. En kartläggning av tio större 
myndigheter, 2019:13. 
64 Polismyndigheten (2016), Har vi kommit närmare medborgarna? Lägesbild 2015. 
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10.2.5 Infrastruktur  

Transportinfrastruktur 

Ett väl fungerande system för transportinfrastruktur (vägar, järn-
vägar, sjöfart och flyg) är avgörande för den lokala attraktiviteten. 
Det måste vara enkelt att ta sig till och från en plats. Det måste också 
vara enkelt att arbetspendla inom en kommun eller en funktionell 
region. Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd, vilket med-
för speciella utmaningar för att möta olika behov av transporter och 
samtidigt bidra till hållbarhet i transportsystemet.  

Ansvaret för transportinfrastrukturen är fördelat på olika aktörer 
och det ställer stora krav på samordning när det gäller planering och 
finansiering av befintliga och nya system för transportinfrastruktur. 
När det gäller järnvägsnätet är ansvaret relativt tydligt. Den största 
delen av järnvägsnätet ägs och förvaltas av staten genom Trafikverket. 
Regionala spår ägs och förvaltas av kommuner och regioner. Staten 
har ansvar för utbyggnaden av järnvägsnätet. När det gäller vägnätet har 
Trafikverket ansvar för underhåll av det statliga vägnätet, medan 
kommuner och enskilda väghållare har ansvar för övrigt vägnät. När 
det gäller utbyggnad av nya vägar är ansvarsförhållandena mer kom-
plicerade, och frågor som gäller finansieringsansvar avgörs därför 
ofta genom förhandlingar mellan stat och kommun.65  

I samband med den statliga infrastrukturplanen 2010–2021 inför-
des möjligheten för privata och offentliga aktörer att medfinansiera 
infrastruktursatsningar, och antalet kommuner och regioner som 
medfinansierade statlig infrastruktur ökade från 41 till 105 perioden 
2009–2014. Det var framför allt kommuner i och kring storstäderna 
som valde att lämna bidrag till infrastruktur.66 Kommunerna har också 
möjlighet att genom ett lån till staten, förskottering, stå för invester-
ingskostnaden, mot att staten återbetalar medlen när medel finns 
tillgängliga. Motivet bakom förskottering är ofta att kommunerna 
vill få till stånd en tidigareläggning av en statlig investering som är 
angelägen för dem.67 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att utgångspunkten 
ska vara att staten tar ansvar för finansiering av statlig transport-

 
65 Statskontoret (2014), Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur och högskoleverk-
samhet, 2014:8. 
66 SOU 2016:24 s. 189. 
67 Statskontoret (2014), Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur och högskoleverk-
samhet, 2014:8. 
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infrastruktur. När det gäller statlig medfinansiering till regionala och 
lokala projekt anser SKR att statsbidragen i större utsträckning bör 
kopplas till länstransportplanerna och i mindre utsträckning bör 
betalas ut som riktade statsbidrag, ett exempel på riktat statsbidrag 
är stadsmiljöavtalen. På så vis får kommuner och regioner bättre möj-
ligheter att tillsammans utforma en sammanhållen planering.68  

Bredband 

Genom att människor successivt anpassar sig till att utföra eller till-
godogöra sig service digitalt har behovet av fysisk tillgänglighet till 
en del servicetjänster förändrats. I en studie från Tillväxtverket görs 
en analys av digitaliseringens möjligheter att utveckla den kommer-
siella och offentliga servicen.69 Studien visar att en relativt stor andel 
av företagen i gles- och landsbygder upplever en bristande tillgång 
till bredband och bristande mobiltäckning.  

En utbyggnad av bredbandsnätet har stor betydelse både för före-
tagens utvecklingsmöjligheter och för människornas möjligheter att 
bo och verka i gles- och landsbygderna. Det handlar också om att 
tillföra nödvändiga resurser för att underhålla bredbandsnätet och 
garantera den prestanda som krävs för att kunna använda sig av nya 
digitala tjänster och lösningar.  

Enligt Post- och telestyrelsens (PTS) senaste kartläggning var 
andelen hushåll med tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per 
sekund under 50 procent i 20 av landets kommuner 2018. I 69 kom-
muner var andelen under 60 procent. På riksnivå var andelen 82 pro-
cent. Andelarna var ännu lägre för företag – i 59 kommuner var ande-
len arbetsställen med tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per 
sekund under 50 procent. Riksgenomsnittet ligger på 76 procent.70 
Regeringens mål är att 2020 ska 95 procent av alla företag och hus-
håll ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit per sekund. 

Riksrevisionen konstaterade i en granskningsrapport 201771 att 
Sverige har en god täckning av bredband med snabb överföringshas-
tighet, och att utbyggnaden går framåt. Riksrevisionens granskning 

 
68 SKL (2019), Ställningstagande om utveckling av infrastrukturplaneringen, 2019-03-15. 
69 Tillväxtverket (2017), Digitalisering för lokala servicelösningar. En undersökning av behov och 
tillgångar till digitala servicelösningar i gles-och landsbygder. 
70 Post- och telestyrelsen (2018), PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018, PTS-
ER-2019:5. 
71 Riksrevisionen (2017), Bredband i världsklass?, RiR 2017:13. 
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visar att den svenska modellen med en kombination av marknads-
styrd bredbandsutbyggnad, statliga stödpengar och kommunala in-
satser kan anses ha varit framgångsrik eftersom den har möjliggjort 
att majoriteten av hushåll och företag har fått tillgång till bredband 
med snabb överföringshastighet. 

Enligt Riksrevisionens bedömning har emellertid den nuvarande 
marknadsmodellen ställts inför ökade svårigheter när det gäller att 
tillhandahålla bredband med snabb överföringshastighet till de hus-
håll och företag som kvarstår. Gränsen för vad som är lönsamma 
områden omdefinieras i takt med fortsatt utbyggnad och ökad efter-
frågan på bredband med snabb överföringshastighet. Det kommer 
dock inte vara lönsamt för marknadens aktörer att bygga ut bred-
band till alla, samtidigt som det finns hinder som marknadsaktörerna 
upplever påverkar deras möjlighet att tillhandahålla bredband. 

Bredbandsstödet har dessutom utformats på ett sätt som gör att 
det riskerar att tillfalla kommersiellt attraktiva områden, i stället för 
att underlätta bredbandsutbyggnad i områden som inte anses lön-
samma av marknadsaktörerna. Utmaningen består främst i att över-
brygga skillnaderna mellan stad och landsbygd i fråga om tillgången 
till bredband med snabb överföringshastighet och robusta nät.  

Riksrevisionens granskning visade vidare att det finns indikatio-
ner på bristande robusthet i accessnät, t.ex. nät som ägs av ideella 
föreningar som bygger bredbandsinfrastruktur på landsbygd (s.k. 
fiberföreningar) och stadsnät. De faktorer granskningen identifierat 
som bristfälliga omfattar därmed en mindre andel av befolkningen, 
men de får ändå en påverkan för de hushåll och företag som drabbas. 
Svenska Stadsnätsföreningen påpekar att det inte finns något under-
lag som slår fast att stadsnät generellt sett har sämre kvalitet på sina 
nät jämfört med andra aktörer.  

En fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet är nödvändigt för att digi-
taliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut (se kapitel 18). 
Vissa typer av service kommer emellertid även framledes att vara 
beroende av fysisk närvaro och kan således inte ersättas med ny tek-
nik; det kan t.ex. gälla tjänster inom omsorgsverksamheterna. 
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Vatten och avlopp (VA) 

Det finns stora investeringsbehov i de svenska vatten- och avlopps-
systemen. VA-anläggningarna är i många kommuner anlagda under 
perioden 1950–1970 och är nu i stort behov av upprustning. Kom-
munerna har i många fall skjutit upp ett nödvändigt underhåll i brist 
på finansiering av nödvändiga investeringar. De demografiska för-
ändringar som har beskrivits i tidigare kapitel påverkar också hur 
behoven av investeringar ser ut i olika kommuner.  

Enligt intresseorganisationen Svenskt Vatten72 finns ett antal ut-
maningar för kommunerna i deras arbete med att förnya och bygga 
ut VA-systemen. Det handlar bl.a. om en föråldrad infrastruktur, brist 
på arbetskraft, höjda krav på vattenrening och klimatförändringar, 
vilket sammantaget kommer att ställa nya krav på VA-anläggningarna. 
Svenskt Vattens undersökningar visar att mindre kommuner sällan 
klarar av att planera sin verksamhet långsiktigt och att de har särskilt 
stora svårigheter när det gäller att finansiera de nödvändiga invester-
ingarna i VA-systemet. 

Det finns betydande skillnader mellan olika kommuner vad gäller 
deras naturgivna, tekniska och kompetensmässiga förutsättningar. 
Enligt Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) som ägs av 
Umeå och Vindelns kommuner har t.ex. kommunerna i Västerbotten 
i medeltal 50 procent längre ledningsnät och fyra gånger fler VA-
anläggningar än en svensk medelkommun, samtidigt som befolk-
ningen minskar i de flesta kommuner. Det innebär att det blir allt 
svårare för de kommunala huvudmännen att upprätthålla kompetens-
försörjning och en långsiktigt trygg VA-standard.73 

10.2.6 Initiativ för ökad lokal attraktivitet 

I En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2015–
2020 är attraktiva miljöer en av fyra prioriteringar. Regeringen kon-
staterar i strategin att människor söker attraktiva bostadsmiljöer som 
gör det möjligt att kombinera ett bra boende med bl.a. arbete, service, 
omsorg, kultur och fritid. 

 
72 Svenskt Vatten (2018), Kommunsamverkan – hinder och möjligheter inom VA-sektorn, skrivelse 
till Kommunutredningen, 2018-05-11. 
73 Vakin (2019), Skrivelse till Kommunutredningen, 2019-04-15. 



SOU 2020:8 Andra typer av utmaningar för kommunerna 

323 

Minskande kommuner 

Kommuner med minskande befolkning står utan tvekan inför bety-
dande utmaningar när det gäller att bryta utvecklingen genom att 
stärka den lokala attraktionskraften. Det finns emellertid kommuner 
som har lyckats vända en nedåtgående trend.74 I en studie som genom-
fördes av Tillväxtverket 2016 var en fjärdedel av de kommuner som 
var sårbara 2011 inte längre sårbara. Det gäller bland annat ett antal 
kommuner i Norrlands inland, där ett livskraftigt företagande har 
byggts upp kring attraktiva tillgångar. Det finns också ett område 
som sträcker sig från Sandviken ned mot gränsen till Örebro län där 
flertalet kommuner har lyckats minska sin sårbarhet. För dessa kom-
muner har ett ökat företagande och förbättringar av det lokala före-
tagsklimatet lämnat det största bidraget till den minskande sår-
barheten. 

10 pilotkommuner fick 2015–2018 stöd från Tillväxtverket inom 
ramen för regeringsuppdraget Stärkt lokal attraktionskraft.75 Bland 
dessa kommuner fanns flera som utvecklade besöksnäringen. Ett annat 
vanligt förekommande tema i det arbete som de 10 pilotkommu-
nerna bedrev inom ramen för regeringsuppdraget var att skapa bättre 
förutsättningar för näringslivet i bred bemärkelse.  

Ett annat exempel på stöd till attraktivitetshöjande åtgärder är det 
bidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner som regeringen 
beslutade om 2018. Detta bidrag, som även det förvaltas av Tillväxt-
verket, riktar sig till 30 landsbygdskommuner som står inför ut-
maningar utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå 
och lågt valdeltagande samt geografisk belägenhet långt från större 
städer. Syftet med bidraget är att stärka den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i dessa kommuner. 76 

2018 gav regeringen dessutom Tillväxtverket i uppdrag att för-
valta stöd till näringslivsutveckling i 39 gles- och landsbygdskom-
muner. Syftet är att dessa kommuners företagsklimat och omfattar 
70 miljoner kronor per år i tre år. Det är framför allt mindre kom-
muner med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklings-
arbete som får ta del av stödet. 

 
74 Tillväxtverket (2016), Sårbara kommuner, rapport 0208. 
75 Tillväxtverket (2019), Slutrapport avseende uppdraget med att stärka den lokala attraktions-
kraften. N2014/2591/RT. 
76 Tillväxtverket (2019), Delrapport 2018 – Uppdrag att stärka landsbygdskommuner med socio-
ekonomiska utmaningar. Ä 2018 – 1303:11. 
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Ytterligare ett exempel på initiativ för att öka den lokala attrak-
tionskraften är det som kallas Lokalt ledd utveckling genom leader-
metoden och som genomförs inom ramen för europeiska struktur- 
och investeringsfonderna under perioden 2014–2020. Arbetet med 
Lokalt ledd utveckling utgår från en lokal utvecklingsstrategi för ett 
så kallat leader-område. Ett partnerskap bestående av offentlig, sek-
tor, privat sektor och ideell sektor ansvarar för strategins utformning 
och genomförande. Syftet med lokalt ledd utveckling är att stärka det 
lokala utvecklingsarbetet genom ett underifrånperspektiv. Budgeten 
för perioden är cirka 2,6 miljarder kronor och genom den finansieras 
48 leader-områden i Sverige.77 

Växande kommuner 

Kommuner med växande befolkning har naturligtvis ett annat ut-
gångsläge när det gäller att stärka den lokala attraktionskraften än 
vad kommuner med minskande befolkning har. Grundförutsätt-
ningarna för människor och företag att etablera sig och vilja stanna 
finns ofta i stadsregionerna i form av en väl fungerande arbetsmark-
nad samt hög tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. 
Utmaningen i de växande stadsregionerna handlar i stället om att möta 
behoven av bostäder och offentlig service samt att bygga ut kommu-
nikationsnätet i takt med att befolkningen ökar och bostadsbebyg-
gelsen flyttas utåt i regionen. Många, framför allt större kommuner, 
måste också på olika sätt hantera och förebygga de utmaningar som 
finns i socioekonomiskt utsatta områden.  

I storstadsregionerna och de andra större stadsregionerna har 
kommunerna goda förutsättningar för att kunna dra nytta av stor-
stadens dynamik. Således har även landsbygdskommuner och andra 
mindre kommuner inom pendlingsavstånd från storstaden kunnat få 
en positiv befolkningsutveckling genom att kunna erbjuda goda 
boendemiljöer och en bra kommunal service. 

Bland de pilotkommuner som 2015–2018 fick stöd från Tillväxt-
verket var det några som arbetade med den lokala utvecklingen i 
växande regioner. Det gällde exempelvis en tillväxtskapande samhälls-
planering i stråket Göteborg-Borås, vilket är ett av Sveriges största 

 
77 För mer information om Lokalt ledd utveckling genom leader-metoden se Jordbruksverket, 
https://nya.jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/det-har-ar-lokalt-
ledd-utveckling-genom-leader. Hämtat 2019-08-09. 
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pendlingsstråk med nästan 10 miljoner arbetsresor varje år. Ett annat 
exempel är en samlad planering för utveckling av Linköpings arbets-
marknadsregion.78  

De flesta kommuner saknar en sammanhållen 
målbild för utveckling 

Två forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) 
gjorde på uppdrag av Tillväxtverket en utvärdering av de 10 pilot-
kommunernas sätt att göra platser attraktiva.79 Forskarnas analyser 
visade att två specifika teman är frekvent återkommande i kommu-
nernas arbete – dels de målbilder som finns i kommunens arbete med 
lokal utveckling, dels kommunens övergripande strategier för själva 
genomförandet av lokalt utvecklingsarbete. En slutsats av analysen 
var att legitimiteten för den lokala utvecklingspolitiken skapas på 
olika sätt, beroende på hur mål formuleras och hur politik genomförs. 

Forskarnas analyser visade att de flesta kommunerna befinner sig 
i en situation där kommunen visserligen kan ha målbilder på verk-
samhetsnivå, men de saknar en förankrad och sammanhållen kom-
munövergripande målbild, där såväl medborgare som näringsliv, 
föreningar och organisationer står enade om kommunens framtida 
utveckling. Kommunen genomför i praktiken den lokala utvecklings-
politiken relativt ensam, snarare än i samverkan med andra aktörer i 
samhället. En iakttagelse är att kommunernas översiktsplaner som 
av staten uppmuntras till att bli mer av strategiska dokument – inte 
tycks ge någon betydande strategisk vägledning i det lokala utveck-
lingsarbetet. 

Baserat på slutsatserna från regeringsuppdraget Stärkt lokal attrak-
tionskraft ger Tillväxtverket ett antal rekommendationer för att kom-
munerna ska kunna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete. Det hand-
lar om att kommunerna behöver resurser till organisationsutveckling 
och en ökad förståelse för vilka faktorer kommunen själv kan på-
verka. Kommunerna måste också ha en fungerande intern samverkan 
för att kunna åstadkomma ett utåtriktat utvecklingsarbete. Tillväxt-
verket anser att detta interna, men helt nödvändiga samverkans-

 
78 Ibid. 
79 Olausson, A. och Syssner J. (2017), Att stärka den lokala attraktionskraften – Målbilder och 
genomförande i den lokala utvecklingspolitiken. 
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arbete kan ses som en del av kommunens ordinarie verksamhet. I vissa 
kommuner kan det också finnas behov av finansiella incitament i 
form av statsbidrag.80 

I vilken utsträckning effekter av befolkningsminskning, urbani-
sering och ekonomisk strukturomvandling kan dämpas med poli-
tiska beslut och styrmedel är ofta föremål för debatt. Genom statligt 
stöd och lokal och regional samverkan kan förutsättningarna för 
lokal attraktivitet förbättras, men frågan är i vilken mån det är möj-
ligt att på politisk väg faktiskt styra individers och företags lokali-
seringsbeslut. 

10.2.7 Sammanfattande slutsatser 

Som har framgått av det föregående är den lokala attraktionskraft 
väsentlig för att kunna attrahera och behålla invånare och kompetent 
arbetskraft både till offentlig och till privat sektor. En mängd olika 
faktorer bidrar till att skapa lokal attraktivitet. Vissa av dessa har 
kommunerna direkt rådighet över, t.ex. välfärdsservice, fysisk planer-
ing och, i viss mån, bostadsbyggande. Andra faktorer har kommu-
nerna mer begränsad rådighet över, t.ex. infrastruktur samt tillgång 
till kommersiell service och statlig service.  

Bostadsförsörjning och tillgång till olika typer av bostäder är en 
viktig del i den lokala attraktiviteten. Fler bostäder behöver planeras 
och byggas i de allra flesta kommuner. Men de höga produktions-
kostnaderna är ett väsentligt hinder för ett ökande bostadsbyggande 
i de flesta kommuner i landet. Bostadssegregationen behöver dess-
utom minska, inte bara i storstadsområdena utan även i flera andra 
större och mindre städer. Kommunernas översiktsplanering behöver 
bli mer strategisk för att kunna fungera som underlag både inom 
kommunerna och i förhållande till annan samhällsplanering. 

Vad gäller både kommersiell och offentlig service leder en fort-
gående minskning av befolkningen i landsbygderna till ökade svårig-
heter att upprätthålla servicen på en tillräckligt hög nivå. Kommu-
nerna arbetar allt mer med att stärka sin attraktivitet, i förhållande 
både till invånarna och till företagen. De konkreta insatserna varierar 
dock beroende på de givna förutsättningarna. Kommuner i områden 
med minskande befolkning satsar mycket på att skapa goda förut-

 
80 Ibid. 
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sättningar för företagen att etablera sig och växa inom kommunen. 
Detsamma gäller åtgärder för att behålla och locka människor med 
den kompetens som efterfrågas av näringsliv och offentlig sektor. 
Kommuner i expansiva stadsregioner arbetar mycket med att bygga 
bostäder samt skapa en infrastruktur som underlättar pendling.  

De stora kommunerna förväntas fortsätta att öka sin befolkning 
medan de mindre förväntas minska. Med en sådan utveckling följer 
ökade svårigheter att upprätthålla både den kommersiella och den 
offentliga servicen i alla delar av landet. Det gör att det ställs allt större 
krav på staten och kommunerna att tillsammans med ideella krafter 
kunna hitta lösningar där marknaden och de kommersiella krafterna 
har dragit sig tillbaka och där underlaget för offentlig service redan 
har minskat under många år.  

10.3 Klimatförändring och hållbar utveckling 

FN:s klimatpanel IPCC presenterade i slutet av 2018 den första av 
ett antal specialrapporter om konsekvenserna av 1,5 graders global 
uppvärmning. I rapporten konstateras att mänsklig aktivitet redan upp-
skattas ha orsakat en uppvärmning på cirka 1 grad och att den upp-
värmningen sannolikt når 1,5 grader mellan 2030 och 2052 om ök-
ningen fortsätter i samma takt.81 I Sverige kan vi bl.a. förvänta oss fler 
värmeböljor, mer nederbörd och ökad risk för skogsbränder, över-
svämningar, ras, skred och erosion. IPCC har dragit slutsatsen att 
människor påverkar klimatsystemet samt att klimatet påverkas av 
andra övergripande samhällstrender, t.ex. teknikutveckling och det 
digitala samhället, tilltagande urbanisering, åldrande befolkning, glo-
bal tillväxt och migration.  

Klimatförändringarna påverkar hela Sverige, men det är stora 
skillnader mellan hur olika delar av landet påverkas. I Skåne domi-
nerar erosionsrisken, längs Göta älv utgör ras och skred de största 
hoten, kustkommuner kämpar mot havsnivåhöjningar och norra 
Sverige går mot stora temperaturförändringar.82  

Extrem torka, lik den som drabbade stora delar av Sverige som-
maren 2018 leder till stor brandrisk i skog och mark och risken för 
skogsbränder kan komma att öka påtagligt i framtiden, framför allt i 

 
81 IVL (2017), Klimatanpassning 2018 – Så långt har Sveriges kommuner kommit, rapport C-244. 
82 SKL (2017), Klimatet – så klart! 



Andra typer av utmaningar för kommunerna SOU 2020:8 

328 

södra Sverige. När både de snöfria perioderna och somrarna blir längre 
förlängs brandrisksäsongen och perioderna med hög risk för skogs-
brand blir fler. Säsongen med risk för skogsbrand beräknas vara runt 
50 dagar längre i södra Sverige i slutet av seklet jämfört med i dag. 
Långvariga torrperioder tär dessutom på grundvattnet. Efter den torra 
sommaren 2018 låg grundvattennivåerna i stora delar av landet mycket 
under de normala. Detta kan göra att vattenuttaget behöver minska 
och brunnar behöver borras djupare.83 

Ett förändrat klimat innebär alltså konsekvenser för hela sam-
hället, både av social, ekologisk och ekonomisk karaktär. Kommuner 
och regioner har ansvar för många verksamheter och områden som 
särskilt berörs, t.ex. samhällsplanering, trafikplanering, VA samt om-
sorg, vård och hälsa. Ett förändrat klimat innebär att hela samhället 
måste planera och ha en beredskap för exempelvis värmeböljor, sky-
fall, vattenbrist och konsekvenser av dessa. Kommuner och regioner 
är verksamhetsutövare inom vård, skola och omsorg och har ett ansvar 
för att se till att inomhusmiljöer är svala och att det går att hitta 
skugga på uteplatser och på förskole- och skolgårdar.84 Kommunen 
är som huvudman för teknisk försörjning ansvarig för bl.a. det före-
byggande arbetet mot naturolyckor inom sitt geografiska område. 
Kommunen ansvarar också för den fysiska planeringen, som är ett 
av de viktigaste områdena där klimatförändringarna och dess effek-
ter måste förebyggas och tas om hand.  

10.3.1 Särskild utmaning vid fysisk planering 
och bostadsbyggande 

En särskild utmaning utgör bostadsbyggandet, eftersom det behöver 
öka kraftigt i närtid till följd av bl.a. befolkningsökning och urbani-
sering. Kommunerna ska enligt PBL planera nybyggnation på ett 
klimatsäkert sätt. Syftet med lagstiftningen är att främja en lämplig 
samhällsutveckling. En utgångspunkt i PBL är att mark får tas i an-
språk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för bebyggelse. Bättre planering i dag minskar dessutom risken 
för oönskade och kostsamma överraskningar i framtiden. Kommu-
nerna ska alltså integrera den kunskap som finns om förväntade 

 
83 SKL (2019), Klimatförändringarnas lokala effekter. 
84 Ibid. 
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klimatförändringar i sin planering så att inga nya problem byggs in.85 
Detta behöver åstadkommas samtidigt som den befintliga bebyg-
gelsen anpassas till ett ändrat klimat. Kvalitet och energiprestanda 
behöver också förbättras i både befintliga och nya byggnader. 

Den 1 augusti 2018 trädde ändringar i PBL och plan- och bygg-
förordningen (2011:338), PBF, i kraft. Syftet med ändringarna är att 
förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringarna. Det 
infördes bl.a. ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge 
sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av över-
svämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur 
sådana risker kan minska eller upphöra. Kommunerna kompenseras 
enligt finansieringsprincipen för de nya obligatoriska uppgifterna. 

Redan innan lagändringen var kommunerna tvungna att ta hän-
syn till riskfaktorer i översiktsplanen vid lokalisering av ny bebyg-
gelse. Det fanns vidare även tidigare en skyldighet att beakta kon-
sekvenser av översiktsplanen. Men efter lagändringen har det blivit 
tydligare att kommunen ska bedöma och värdera risken för skador 
på den bebyggda miljön på grund av klimatförändringar. Kommu-
nerna blir också skyldiga att arbeta strategiskt med hur riskerna kan 
minska eller upphöra. 

Vid olyckor eller överhängande fara för olyckor ska kommunen 
ska ansvara för räddningstjänsten. Innebörden av detta ansvar är att 
kommunerna vid plötsliga översvämningar och ras eller skred av viss 
dignitet har en skyldighet att agera med räddningsinsatser i den ut-
sträckning det är möjligt.86  

Arbetet med att anpassa städer och samhällen till ett förändrat 
klimat kräver samordning inom respektive kommun. Det kan exem-
pelvis uppstå osäkerhet om vissa anpassningar ska ske inom VA eller 
fysisk planering. Även nämnder med ansvar för förvaltning av gator, 
parkmark osv. bör vara direkt involverade i arbetet. Osäkerheten 
avseende ansvarsfördelningen bidrar ibland till att frågor hamnar mel-
lan stolarna eller att vissa kompetenser kommer in för sent i arbetet, 
vilket bidrar till inaktivitet och onödiga fördyringar.  

I dag får kommunerna betala för att få tillgång till vissa klimat-
relaterade planeringsunderlag från myndigheterna, vilket är proble-
matiskt och särskilt påverkar de små kommunerna. Ett annat pro-
blem med det planeringsunderlag som staten tillhandahåller är att 

 
85 SKL (2019), Klimatförändringarnas lokala effekter. 
86 SOU 2017:42.  
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det kommer från många olika håll. I dagsläget arbetar ett 30-tal stat-
liga myndigheter med klimatfrågor och tillhandahåller i viss utsträck-
ning underlag. Kommunerna betalar även för att få tillgång till vissa 
klimatrelaterade planeringsunderlag från myndigheterna. Det gäller 
t.ex. underlag från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI), Statens geologiska institut (SGI), Sveriges geologiska under-
sökning (SGU) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). 

Länsstyrelserna har en viktig regional roll för kommunernas kli-
matarbete. Kommunen ska t.ex. vid framtagande av översiktsplan och 
detaljplan samråda med länsstyrelsen, som särskilt ska verka för att 
bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till bland 
annat risken för översvämning. Länsstyrelserna har också ur ett mer 
övergripande perspektiv en samlande roll vad gäller att initiera, stödja 
och utvärdera arbetet med klimatanpassning i kommunerna i länet. 

Behov av samordning för klimatanpassning 
inom fysisk planering 

I propositionen Nationell strategi för klimatanpassning87 som över-
lämnades till riksdagen i mars 2018 bedömde regeringen att det be-
hövs ett samordnande ansvar för klimatanpassning inom sektorn fysisk 
planering. Enligt regeringens bedömning ökade vidare en stärkt sam-
ordning möjligheten att tillgängliggöra underlag som är relevant för 
ny och befintlig bebyggelse och analysera hur bebyggelse kan anpas-
sas till ett förändrat klimat. Regeringen anförde att Boverket bör få 
i uppdrag att vara samordnande myndighet för klimatanpassning i för-
hållande till ny och befintlig bebyggelse. I uppdraget ingår att sam-
ordna det underlag som expertmyndigheterna och forskningen kan 
tillhandahålla om klimateffekter och klimatanpassning för bebyg-
gelse. Kommunerna bör enligt regeringen som stöd få ”en väg in” till 
klimatanpassning och på detta sätt kunna få tillgång till relevant 
underlag utan kostnad.88 

Regeringen gav i juni 2018 ett regeringsuppdrag till Boverket att 
samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda 
miljön. I uppdraget ingår bl.a. att  

 
87 Prop. 2017/18:163.  
88 Prop. 2017/18:163 s. 71 f. 
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 stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den 
byggda miljön  

 identifiera behov av underlag och vägledning för klimatanpass-
ning av ny och befintlig bebyggelse  

 bedriva kompetenshöjande insatser på området  

 samordna underlag som expertmyndigheter och forskning till-
handahåller om klimateffekter och klimatanpassning av bebyggelse 
och presentera underlaget på ett användarvänligt sätt  

 bedriva främjande och vägledande arbete om de verktyg och 
processer som är relevanta för klimatanpassning av den byggda 
miljön.89 

Arbetet ska bedrivas i samverkan med andra myndigheter, bl.a. SMHI 
och MSB. Regeringens avsikt är att kommunerna genom Boverket 
ska få tillgång till samlad information om klimatanpassning av den 
byggda miljön. Här avses huvudsakligen att göra befintligt underlag 
tillgängligt, anpassat för bebyggelse och enklare att förstå och an-
vända. En förutsättning för Boverkets uppdrag är därför enligt reger-
ingen att myndigheterna liksom nu tar fram underlag som Boverket 
vid behov kan sammanställa och målgruppsanpassa.90 En samverkans-
grupp har bildats och arbete pågår med övergripande frågor kring upp-
draget och arbetets upplägg. 

Resurser för klimatanpassning 

Klimatförändringar kommer att innebära ökad torka och vattenbrist 
i vissa delar av landet. Även om effekterna i många fall uppstår lokalt 
behövs en bredare syn på frågan. Det är därför angeläget med ett 
regionalt perspektiv på dricksvattenfrågorna och konsekvenserna 
bl.a. för näringslivet. Tillgången till nationell statlig expertis är också 
i detta sammanhang viktig. Det bör vara ett vitalt intresse för staten 
att förfoga över en nationell förmåga att hantera dricksvattenkriser.91 

 
89 M2018/01716/KI. 
90 Ibid. 
91 SKL (2017), Klimatet – så klart! 
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I en beräkning till Klimatanpassningsutredningen92 konstateras 
att kostnaderna för att genomföra klimatanpassningsåtgärder till 
följd av ett förändrat klimat uppgår till 137–205 miljarder kronor till 
år 2100 och utgörs till cirka 96 procent av åtgärder kopplade till över-
svämningar. Kostnaderna för erosionsskydd är små i förhållande till 
översvämningskostnaderna, eftersom det är en relativt liten del av 
kuster och gränser till vattendrag där förebyggande åtgärder är rim-
liga att genomföra. Till följd av den ökade skyfallsrisken är samtidigt 
klimatanpassningsåtgärder rimliga att genomföra i samtliga kommu-
ner i Sverige, även om de inte har kust. Kostnaderna är däremot ofta 
större för kustnära kommuner samt kommuner som ligger intill 
sjöar eller vattendrag.93 

IVL Svenska Miljöinstitutet konstaterar i sin enkätundersökning 
och kommunranking, Klimatanpassning 2019 att merparten av alla 
kommuner (drygt 9 av 10) uppger att de arbetar med klimatanpass-
ning. De kommuner som har svarat att de inte gör det uppger bl.a. 
att det beror på resursbrist, tidsbrist eller att klimatförändringarna 
ännu inte haft betydelse i kommunen. 

Kommunerna har i sina övergripande analyser främst inkluderat 
ökad nederbörd och förändrade flöden i sjöar och vattendrag. Flera 
kommuner har även inkluderat ökad temperatur, ras och skred, ero-
sion och stigande havsnivåer.94 

De stora kommunerna har kommit längre i sitt klimatanpassnings-
arbete än de medelstora och små kommunerna, vilket är förväntat 
med tanke på att stora kommuner generellt har mer kapacitet och 
resurser att driva denna typ av frågor. Kustkommuner har generellt 
kommit längre i sitt arbete än inlandskommuner. Detta kan bero på 
att kustkommuner upplever sig mer utsatta för vissa typer av klimat-
förändringar och extrema väderhändelser, t.ex. stigande havsnivåer.95  
  

 
92 SOU 2017:42. 
93 SKL (2017), Klimatet – så klart! 
94 IVL (2019), Klimatanpassning 2019 – Så långt har Sveriges kommuner kommit, rapport C-244. 
95 Ibid. 
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10.3.2 Agenda 203096 

Agenda 2030 innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig 
att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt håll-
bar värld till 2030. Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål, 
som i Sverige kallas de globala målen.  

Stora delar av Agenda 2030 omsätts i praktisk handling på lokal 
och regional nivå. Kommuner, regioner, länsstyrelser och andra stat-
liga myndigheter samt näringslivet, civilsamhället och forskar-sam-
hället bär tillsammans ett ansvar för detta arbete. Kommuner och 
regioner bidrar till genomförandet av Agenda 2030 genom att flera 
av deras grunduppdrag enligt lag – t.ex. vård, skola, omsorg och sam-
hällsplanering – är direkt eller indirekt relaterade till genomförandet 
av specifika delmål i Agenda 2030.  

Det finns flera exempel på kommuner och regioner som bedriver 
ett systematiskt arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling, 
det sker t.ex. genom att man organiserar sitt arbete utifrån olika 
dimensioner av hållbar utveckling samt att de på olika sätt integrerar 
Agenda 2030 i ordinarie mål och budgetprocesser, uppföljningssystem, 
kartläggningar, strategiska planer och som del av det strategiska kom-
munikationsarbetet. Det kan även handla om att ställa hållbarhets-
krav i samband med upphandlingar till privata utförare i kommunal 
verksamhet och att hållbar utveckling ingår som del av ägardirekti-
ven till kommunala och regionala bolag samt att hållbar utveckling 
är en prioriterad fråga hos kommunalförbunden. 

I flera kommuner och regioner har Agenda 2030 däremot ännu 
inte fått genomslag. Genomslaget handlar inte enbart om politiskt 
ledarskap utan även om de varierande förutsättningar och den kapa-
citet som kommuner och regioner har att genomföra agendan, bl.a. 
till följd av den demografiska utvecklingen och en åldrande befolk-
ning. Vissa kommuner och regioner har exempelvis inte förutsätt-
ningar att aktivt medverka eller ta del av resultaten från olika natio-
nella initiativ som syftar till att stärka genomslaget av Agenda 2030 
på lokal och regional nivå. 

Den kapacitet som behövs för att genomföra Agenda 2030 kan 
handla om arbetskraft och kompetens som behövs för att fullgöra 
grunduppdrag inom exempelvis hälso- och sjukvård, skola, omsorg 

 
96 Texten i detta avsnitt bygger på Agenda 2030-delegations slutbetänkande SOU 2019:13, 
Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet. 
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och samhällsplanering, som därmed bidrar till att genomföra speci-
fika delmål i Agenda 2030. Det kan även handla om strategisk kapa-
citet genom samordnings- och analysfunktioner som behövs för det 
övergripande arbetet med Agenda 2030, omvärldsbevakning, eller om 
kapacitet för att arbeta med tvärdisciplinära områden som exempel-
vis miljö och klimat, trygghet, jämställdhet, folkhälsa och hållbar ut-
veckling. 

En fråga som ofta tas upp är att vissa kommuner och regioner anser 
att det är oklart hur nationella mål, exempelvis miljömålen, folkhälso-
målet eller lagstiftning som t.ex. PBL, relaterar till Agenda 2030. Det 
skapar i sin tur en osäkerhet bland kommuner och regioner om hur 
dessa olika frågor ska kopplas samman på lokal och regional nivå. 

10.3.3 Sammanfattande slutsatser 

Kommunutredningen konstaterar att kommunerna har ett omfat-
tande ansvar och växande uppgifter med anledning av den pågående 
klimatförändringen och behoven av anpassning till förändrade förut-
sättningar. Kommunerna måste både arbeta med insatser för att 
hindra effekterna av klimatförändringen och insatser vid akuta klimat- 
och väderrelaterade händelser. Inte minst handlar det om kommu-
nernas ansvar för samhällsplanering, infrastruktur och byggande där 
klimatanpassning behöver ske, men det kan också behövas åtgärder 
inom andra områden som skola, vård och omsorg avseende exem-
pelvis inomhusklimat och mathållning. Kommunerna har också ett 
direkt ansvar för att hantera olika klimatrelaterade kriser, t.ex. över-
svämningar och skogsbränder via räddningstjänstens insatser. 

Förutsättningarna för olika kommuner att arbeta med klimat-
anpassning, akuta klimatrelaterade händelser och ett långsiktigt håll-
barhetsarbete varierar stort. Det handlar även i detta sammanhang 
om att ha tillräcklig kapacitet och kompetens inom områden som 
ofta är komplexa och kräver specialiserad analytisk och strategisk 
förmåga. Stora kommuner har här generellt sett bättre förutsättningar 
än små kommuner, även om goda exempel finns även bland de 
senare. Samverkan om specialistkompetens ger en möjlighet även för 
mindre kommuner att jobba strategiskt med dessa frågor. 

I vissa fall behöver staten eller regionen ta ett större ansvar för 
kommunernas klimat- och miljörelaterade frågor. Det kan gälla frågor 
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som vuxit så i omfattning och betydelse att enskilda kommuner har 
svårt att hantera dem, exempelvis torka och tillgång på dricksvatten 
eller omfattande skogsbränder. Det kan också gälla frågor där ansvars-
förhållandena är oklara, t.ex. gamla gruvor eller miljöstörande indu-
strier där det ansvariga företaget inte längre finns kvar. 
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11 Kvalitet i kommunernas 
verksamhet 

Kommunernas verksamhet omfattar många vitt skilda områden, från 
teknisk verksamhet till vård och omsorg. Det är därför en svår upp-
gift att skapa en samlad bild av kvaliteten i kommunernas verksamhet. 
Kommunernas ekonomiska situation kan belysas med etablerade 
nyckeltal som ekonomiskt resultat, eget kapital, låneskuld och soli-
ditet. Det är svårare att hitta relevanta mått för att mäta verksam-
hetsmässig kapacitet och kvalitet. I databasen Kolada1 finns dock en 
stor mängd nyckeltal som mäter olika verksamhetsområden för kom-
munerna. 

Kommunutredningen har gjort en genomgång av tillgängliga mått 
som kan säga något om kvaliteten i kommunernas verksamhet. Av 
praktiska skäl har en avgränsning gjorts till några specifika verksam-
hetsområden: förskola, grundskola, vård och omsorg om äldre samt 
individ- och familjeomsorg (IFO).2 Kommunutredningen har valt dessa 
eftersom de kan sägas tillhöra kärnan i kommunernas uppdrag. 

11.1 Kvalitet i offentlig verksamhet 

Kvalitet kan definieras som en varas eller tjänsts förmåga att tillfreds-
ställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.3 Defi-
nitionen har sitt ursprung i tillverkningsindustrin. För offentlig verk-
samhet kan kundbegreppet kännas främmande, eftersom kunder 

 
1 Databasen Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser 
(RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är föreningens med-
lemmar. Databasen innehåller cirka 5 000 nyckeltal om Sveriges kommuner och regioner. 
2 En mer utförlig genomgång finns i Kvalitet i kommunal verksamhet (2019), underlagsrapport 
till Kommunutredningen. 
3 Bergman B., och Klefsjö, B. (2012), Kvalitet från behov till användning (5:e utgåvan). 
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vanligen avser de som betalar för en vara eller tjänst på en öppen 
marknad. Begreppet kund får därför förstås ur ett bredare samman-
hang för offentlig verksamhet och breddas till intressenter, dvs. barn, 
elever, vårdnadshavare, äldre, närstående m.fl. Den viktigaste intres-
senten är dock brukarna av den offentliga tjänsten.4 

Möjligheter och mekanismer för att bedöma och mäta kvalitet 
skiljer sig åt mellan offentlig och privat verksamhet. Inom privat 
verksamhet, dvs. en öppen marknad, finns naturliga mekanismer för 
bedömning av kvalitet i förhållande till pris. Om kunden inte är nöjd 
med kvaliteten på varan eller tjänsten väljer hen helt enkelt en annan 
leverantör. För den offentliga verksamheten finns inte samma typ av 
marknadsmekanism, även om inslaget av marknadsmekanismer ökat 
sedan 1980- och 1990-talen, när privata utförare tillkom inom den 
svenska välfärden.  

Forskning pekar på att det råder stor informationsasymmetri inom 
den svenska välfärden och att kunderna därför inte är tillräckligt 
välinformerade för att kunna göra rationella val.5 Det finns också risk 
för att mätningar av kvalitet i offentlig verksamhet utgår från vad 
som faktiskt går att mäta, i stället för att hitta mått på vad man vill 
mäta. Ett exempel på det är att s.k. input-mått generellt är enklare 
att mäta, exempelvis personaltäthet eller andra insatta resurser, än 
vad som är fallet för vad som faktiskt ska uppnås dvs. outputmått, 
exempelvis att personer med funktionsnedsättning har en bra livs-
kvalitet. 

I den offentliga verksamheten har de nationella målen en central 
funktion vid diskussion om kvalitet. I många fall anses en hög grad 
av måluppfyllelse motsvara en hög kvalitet.6 På nationell nivå kan 
kvaliteten i skolverksamheten t.ex. bedömas utifrån uppgifter om de 
svenska elevernas kunskaper. I sjukvården gäller uppgifterna hälso-
tillståndet och ohälsotal, i äldreomsorgen omfattar kvaliteten frågor 
om äldre personers livskvalitet osv. 

 
4 Vårdanalys (2015), Mätning av kvalitet i äldreomsorgen – test och utvärdering av vinjettmetoden. 
5 Hartman, L. (2011), Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? 
6 SOU 2005:110, Jämförelsevis – Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och lands-
ting, s. 63. Se också SOU 2017:38, Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning, 
s. 41–57. 
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11.2 Iakttagelser 

11.2.1 Behov av utvecklade kvalitetsmått 

Det finns god tillgång till nyckeltal och data om kommunernas verk-
samhet. Uppgifter om kommunernas kostnader för de olika verksam-
heterna finns tillgängliga hos Statistiska Centralbyrån (SCB) genom 
de s.k. räkenskapssammandragen. Det är däremot svårare är att hitta 
relevanta mått på kvalitet. I databasen Kolada finns två befintliga upp-
sättningar nyckeltal som försöker mäta kvaliteten i kommunernas 
verksamhet, – dels Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), dels Öppna 
jämförelser.7 Både KKiK och Öppna jämförelser innehåller relativt 
många nyckeltal. Kommunutredningens ambition har varit att hitta 
ett mer begränsat urval av centrala mått som säger något om kvali-
teten i kommunernas verksamhet. Utredningen bedömer att det finns 
ett behov av att dels ytterligare utveckla indikatorer och mått som 
mäter kvalitet, dels ta fram ett urval centrala mått som ger informa-
tion om kvaliteten i kommunernas verksamhet. Vid ett arbete med 
att utveckla kvalitetsmått bör särskild uppmärksamhet riktas mot att 
utveckla output-mått.  

Bland de tillgängliga måtten finns generellt god tillgång till input-
mått. Problemet med dessa mått är att de inte i sig ger någon infor-
mation om tjänsternas kvalitet. Därför finns ett behov av att utveckla 
mått som säger något om vilken kvalitet som faktiskt levereras, gärna 
med möjlighet att följa utvecklingen i tidsserier. I ett sådant arbete 
blir det viktigt att relatera måtten till nationella mål för respektive 
verksamhet.  

Ett utvecklingsområde som Kommunutredningen bedömer vara 
intressant är också att utveckla kvalitetsmått från statliga myndig-
heter med tillsynsansvar, t.ex. Inspektionen för vård och omsorg, 
Skolinspektionen och Socialstyrelsen. Det bör även vara intressant 
att utveckla mått från domstolarnas laglighetsprövning och förvalt-
ningsbesvär. 

 
7 SKR har utvecklat Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet. SKR erbjuder också 
kommunerna utvärdering av deras verksamhet med hjälp av ett verktyg som heter Kommun-
kompassen. Kommunkompassen utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att utveckla 
demokratin och medborgarnas delaktighet, för att utveckla styr- och uppföljningssystem, för 
att utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet, för att skapa 
goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare samt för att skapa goda förutsättningar för 
tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen. 
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Det centrala i ett sådant utvecklingsarbete är att utveckla mått 
som mäter det verksamheten faktiskt ska åstadkomma, t.ex. att ge 
elever kunskaper och färdigheter eller att ge omsorgstagare en god 
omvårdnad.  

11.2.2 Delvis splittrad bild av kvaliteten 

Utifrån de mått som Kommunutredningen analyserat framträder en 
splittrad bild av kvaliteten av kommunernas hemtjänst, särskilt vad 
gäller boende för äldre samt individ- och familjeomsorg.8 Det är också 
svårt att se några tydliga mönster mellan kommunkategori och kvali-
tet. Flera av de analyserade måtten bygger på självskattningar vilket 
medför svårigheter att göra jämförelser mellan olika kommuner och 
kommunkategorier.  

11.2.3 Vissa mönster inom för- och grundskola 

Det framkommer vissa mönster inom för- och grundskola. I för-
skolan förefaller storstadskommunerna ha de största utmaningarna 
utifrån de mått som analyserats. Storstadskommunerna har lägst för-
måga att erbjuda plats på förskola på önskat datum, har flest barn 
per årsarbetskraft samt har lägst andel av legitimerad personal.  

Av de studerade verksamheterna är det grundskolan som enligt 
Kommunutredningens uppfattning uppvisar de tydligaste skillnaderna 
avseende kvalitet och kommunkategori. Av den anledningen ges en 
kort översikt över två mått som utredningen analyserat – andel lärare 
med lärarlegitimation samt andel elever som är behöriga till yrkes-
program till gymnasiet. 

Andelen lärare med lärarlegitimation har stor betydelse för vilka 
förutsättningar kommunerna har att bedriva undervisning med god 
kvalitet. Lärarens kompetens och förmåga att lära ut är central för 
kvaliteten i grundskolan, och det kan antas att en stor andel lärare 
med lärarlegitimation har positiv inverkan på utbildningens kvalitet. 

 
8 Se också Mörk, E., Erlingsson, G. och Persson, L. (2019), Kommunernas framtid. Konjunktur-
rådets rapport, s. 112. 
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Figur 11.1 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet 
i minst ett ämne 

Kommunala och fristående skolor, ovägda medelvärden 
per kommunkategori, 2017, andel (%) 

 
Anm.: För fristående skolor redovisas värden från 24 av 45 kommuner i avlägsna landsbygdskommuner. 
I mycket avlägsna landsbygdskommuner redovisas värden från 4 av 15 kommuner. 
Källa: Kolada. Egna bearbetningar. 

 
 
Högst andel lärare med legitimation har storstadskommuner och täta 
kommuner nära en större stad. Lägst andel med lärarlegitimation har 
avlägset belägna landsbygdskommuner samt mycket avlägset be-
lägna landsbygdskommuner; värdena för fristående skolor i avlägset 
belägna landsbygdskommuner bör dock tolkas med försiktighet be-
roende på att de bygger på få observationer. Ett ovägt medelvärde för 
alla kommuner visar att 70 procent av lärarna i kommunala skolor 
har legitimation och 62 procent av lärarna i fristående skolor. 

Vid en jämförelse över tid framkommer att andelen lärare med 
legitimation i kommunala skolor endast ökat i en kommunkategori, 
storstadskommuner.9 I alla andra kommunkategorier har andelen lärare 
med legitimationer minskat i de kommunala skolorna. De största 

 
9 För en beskrivning av kommunkategorierna, se avsnitt 6.1.1 och bilaga 3. 
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minskningarna återfinns i avlägset och mycket avlägset belägna lands-
bygdskommuner. 

För fristående skolor ser mönstret annorlunda ut. För dessa skolor 
ökar andelen lärare med legitimation i alla kommunkategorier utom 
i kommunkategorin avlägset belägna täta kommuner. Storstadskom-
muner ser ut att ha enklare att tillsätta lärare med legitimation, efter-
som andelen lärare med legitimation ökar i både kommunala och 
fristående skolor. 

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har minskat sedan 
2010 i Sverige. År 2010 var 88 procent av eleverna i kommunala sko-
lor behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. För de fristående 
skolorna var 92 procent av eleverna behöriga till ett yrkesprogram 
samma år. År 2017 hade andelen behöriga elever till ett yrkespro-
gram i gymnasiet sjunkit till 79 procent för de kommunala skolorna 
och 91 procent för de fristående skolorna. 
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Figur 11.2 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
och fristående skolor, andel (%) 2007 och 2017 

Ovägda medelvärden per kommunkategori 

 
Anm.: Värden för fristående skolor i mycket avlägsna landsbygdskommuner är exkluderade, eftersom 
det enbart redovisas ett värde från en kommun i kommunkategorin. 
Källa: Kolada, egen bearbetning. 

 
 
Skillnaden i behörighet till gymnasiet har ökat mellan kommunkate-
gorierna. Perioden 2010–2017 klarade sig storstadskommunerna bäst 
av kommunkategorierna. Där var andelen behöriga elever till ett yrkes-
program i gymnasiet 85 procent 2017 i kommunala skolor, vilket var 
en minskning med 4 procentenheter från 2010.  

Andelen behöriga elever till yrkesprogram i gymnasiet minskade 
relativt kraftigt i avlägsna landsbygdskommuner – med 15 procent-
enheter i mycket avlägsna landsbygdskommuner och 13 procent-
enheter i avlägsna landsbygdskommuner 2010–2017. Av de kommu-
nala skolorna hade de avlägset belägna landsbygdskommunerna lägst 
andel av eleverna med behörighet till yrkesprogram, 74 procent för 
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2017. Data i Kolada visar dessutom att försämringen tilltagit mellan 
2016 och 2017, särskilt för landsbygdskommunerna. 

De fristående skolorna har en större andel elever som är behöriga 
till yrkesprogram – 91 procent mätt för alla kommuner 2017 (ovägt 
medel). Förändringen mellan 2010 och 2017 har också varit mindre 
i de fristående skolorna. I stort sett har andelen behöriga elever till 
yrkesprogram stått stilla mellan 2010 och 2017 i alla kommun-
kategorier utom i avlägset belägna täta kommuner, där andelen be-
höriga elever till yrkesprogram minskat med 9 procentenheter under 
perioden.  

Det är även relativt stora skillnader mellan pojkar och flickor. 
Flickorna har i högre grad än pojkarna behörighet till yrkesprogram 
på gymnasiet. Det skiljer 5 procentenheter mellan flickor och pojkar 
2017 i behörighet till yrkesprogram.  

Tillämpning av regelverket 

Kommunutredningen har även bearbetat uppgifter från Riksdagens 
ombudsmän. Ett mått på om kommunerna utför sin verksamhet på 
ett lagenligt och korrekt sätt är att titta på hur vanligt det är att 
Justitieombudsmannen (JO) riktat kritik mot kommunerna. I dessa 
ärenden har JO bedömt att kommunerna inte har handlat lagenligt 
och korrekt. Kommunutredningen har därför analyserat JO beslut 
2010–2017.10 

Av de 15 578 JO-anmälningar där enskilda kommuner har iden-
tifierats har JO riktat kritik mot kommunerna i 1 155 fall 2010–2017. 
Det innebär att drygt 7 procent av anmälningarna resulterat i kritik. 

En analys av beslut där JO uttalat kritik mot kommunen visar 
vissa skillnader mellan kommunkategorierna. Dessutom har dessa 
skillnader ökat något under den senare delen av den undersökta tids-
perioden, 2014–2017. 

 
10 Kommunutredningen vill rikta ett tack till byråchef Albert Johnson vid JO som tagit fram 
informationen. Urvalet har gjorts av JO genom att välja ut ärenden med namnet ”kommun” som 
anmäld myndighet. Totalt omfattade JO:s uppgifter 17 724 ärenden, med ”kommun” med i 
anmälan. I JO:s material finns anmälningar med även för dryga halvåret 2018. Dessa har dock 
utredningen inte tagit med, eftersom analysen gjorts på ärenden per helår. 
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Figur 11.3 Antal beslut per 100 000 invånare där JO riktat kritik 
mot kommunen. 2010–2013 respektive 2014–2017 

 
Källa: JO, egen bearbetning. 

 
 
Landsbygdskommunerna har störst andel beslut med kritik per in-
vånare medan täta kommuner har minst andel. Figur 11.3 visar att 
antalet beslut med kritik per invånare ökade för riket i stort den stude-
rade perioden. Ökningen är särskilt tydlig för landsbygdskommunerna. 

11.3 Sammanfattande slutsatser 

Det bör påpekas att försiktighet måste iakttas vid tolkningen av vad 
de mått som utredningen har studerat säger om kvaliteten på verk-
samheten.11 Det skulle behövas utvecklas flera mått som säger något 
om vilken kvalitet som faktiskt levereras, gärna med möjlighet att 

 
11 I detta kapitel presenteras endast ett urval av kvalitetsmått som Kommunutredningen tittat 
på. För en fylligare beskrivning, och en presentation av de mått som analyserats, se underlags 
pm till Kommunutredningen 2019-02-06, kvalitet i kommunal verksamhet.  
www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/05/Underlags-PM_Kvalitet-i-kommunal-
verksamhet.pdf. Hämtat 2020-01-22. 
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följa utvecklingen i tidsserier. Flera av de kvalitetsmått som finns 
tillgängliga inom kommunernas omsorgsverksamheter bygger på 
självskattningar vilket medför svårigheter att göra jämförelser mellan 
olika kommuner och kommunkategorier.12 Utifrån de valda måtten 
framkommer en splittrad bild av kommunernas kvalitet för vissa av 
de studerade verksamheterna. För hemtjänst, särskilt boende för äldre 
samt IFO är det svårt att få en entydig bild.13 

I två typer av verksamhet, förskola och grundskola, framkommer 
däremot vissa mönster mellan kommunkategorierna. I förskoleverk-
samheten är det främst storstadskommuner och mycket avlägsna 
landsbygdskommuner som har de största bristerna på behörig perso-
nal. För storstäderna tillkommer att de har svårast att erbjuda barn 
plats på förskolan önskat datum. Dessutom är barngrupperna störst 
i storstadskommunerna, även om det är relativt små genomsnittliga 
skillnader mellan olika kommunkategorier i denna del. 

Inom grundskolan ser avlägsna och mycket avlägsna landsbygds-
kommuner ut att ha de största utmaningarna. Dessa kommunkate-
gorier har lägst andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne. De har också lägst andel av eleverna i årskurs 9 som 
är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Det är även relativt 
stora skillnader i behörighet till yrkesprogram mellan flickor och 
pojkar. Värst ser situationen ut för pojkar i avlägsna landsbygdskom-
muner. Den utveckling som framkommer för perioden 2010–2017 
framstår som särskilt bekymmersam för landsbygdskommunerna där 
utmaningarna har tilltagit. Det framträder också en bild av att skill-
naderna mellan kommunkategorierna tilltar över tid. Andelen elever 
i årskurs nio som är behöriga till ett yrkesprogram i gymnasiet är 
lägst för avlägsna landsbygdskommuner. För denna kommunkate-
gori har dessutom minskningen av andelen behöriga elever tilltagit. 

Kommunutredningen har även analyserat uppgifter från JO där 
det framträder ett mönster av att landsbygdskommunerna har störst 
antal JO-beslut med kritik per invånare medan täta kommuner har 
minst antal beslut med kritik. Här framkommer en viss tendens till 
att JO:s beslut med kritik ökat över tid för landsbygdskommunerna. 

 

 
12 Ibid. 
13 Se också Mörk, E., Erlingsson, G., och Persson, L. (2019), Kommunernas framtid. Konjunk-
turrådets rapport, s. 112. 
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12 Konsekvenser av ökande 
utmaningar och principiella 
utgångspunkter för utredningen 

Analysen i tidigare kapitel visar att de demografiska förändringarna 
ställer de svenska kommunerna inför stora utmaningar när det gäller 
finansieringen av den gemensamma välfärden.  

Kommunernas samlade resultat för 2018 har försämrats med 10 mil-
jarder kronor jämfört med 2017. År 2018 hade 69 kommuner (24 pro-
cent) ett negativt resultat, jämfört med 19 kommuner (7 procent) 2017. 
Endast 109 kommuner (38 procent) hade 2018 ett resultat på minst 
2 procent av skatter och bidrag. Det är en rejäl minskning jämfört med 
tidigare år.1 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förutser en fort-
satt försämring av kommunernas ekonomiska resultat 2019–2022 på 
grund av den demografiska utvecklingen. För att till 2022 klara av att 
öka resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med demografin, 
och samtidigt klara ett resultat på 1 procent av skatter och stats-
bidrag, krävs då enligt SKR budgetförstärkande åtgärder på 24 mil-
jarder kronor. På kostnadssidan motsvarar det en besparing på cirka 
0,7 procent per år.2 

Konjunkturinstitutet har beräknat att statsbidragen till kommu-
nerna varje år fram till 2040 skulle behöva öka med 24 miljarder kro-
nor för att kommunallagens krav på en budget i balans och på god 
ekonomisk hushållning ska kunna tillgodoses. Om kommunerna 
i stället helt på egen hand skulle finansiera den förväntade kostnads-
ökningen med höjda kommunalskatter skulle skatterna i genomsnitt 
behöva öka med 3 kronor och 18 öre till år 2040.3 

 
1 SKL (2019), Ekonomirapporten maj 2019, s. 25. 
2 Ibid. 
3 Konjunkturinstitutet (2018), Hållbarhetsrapport 2018 för de offentliga finanserna. 
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Kommunernas förmåga att med egna skatteintäkter finansiera sina 
nettokostnader minskar i alla kommunkategorier (se avsnitt 6.1.1 för 
en beskrivning av kommunkategorierna) utom storstadskommunerna, 
vilket innebär ett allt större beroende av skatteutjämning och gene-
rella statsbidrag. Påfrestningarna på det kommunalekonomiska skatte-
utjämningssystemet kommer därför öka över tid. 

Det ser ut att bli lika stora utmaningar avseende kommunernas 
kompetensförsörjning. Enligt beräkningar av SKR kommer antalet 
sysselsatta att behöva öka kraftigt kommande år för att kommunerna 
ska kunna behålla dagens verksamhetsnivå. Än större blir behoven om 
resurserna till välfärdsverksamheterna fortsätter att öka snabbare än 
de demografiskt betingade behoven, vilket varit fallet under många år. 

SKR har bedömt att välfärdssektorn (inklusive privata utförare) 
behöver knappt 200 000 fler anställda 2026 jämfört med 2016. Dess-
utom behöver cirka 300 000 anställda ersättas på grund av pensions-
avgångar. Om kommunernas verksamhet fortsätter att växa i samma 
takt som den gjort under senare år ökar behovet av personal med 
ytterligare cirka 70 000 anställda. Störst ser rekryteringsbehoven ut 
att bli för lärare, förskollärare och personal inom äldreomsorgen. 
Det är redan i dag tydligt att särskilt små och perifert belägna kom-
muner har svårt att konkurrera om arbetskraften, inte minst när det 
gäller lärare (se kapitel 11). 

Arbetskraftsbristen finns inom så gott som all offentlig verksam-
het. Den demografiska utvecklingen medför att stora delar av landet 
kan få en total brist på arbetskraft, vilket också gör att satsningar på 
enskilda yrkesgrupper kan utvecklas till ett nollsummespel. Utma-
ningarna för kommunerna ställer krav på såväl ökad kapacitet som 
ökad effektivitet i verksamheten.4  

Som analysen i kapitel 8 visar bidrar koncentrationen av männi-
skor till befolkningstäta regioner till ökade svårigheter för mindre 
arbetsmarknadsregioner att klara arbetskrafts- och kompetensför-
sörjningen. Samtidigt blir utbudet av och efterfrågan på arbetskraft 
mer koncentrerat till större marknader. I stora drag visar analyser i 
Långtidsutredningen 2015 att skillnaderna och obalanserna mellan 
små och stora arbetsmarknadsregioner väntas öka. Den demografiska 
utvecklingen väntas leda till en generell arbetskraftsbrist i små arbets-
marknadsregioner, medan arbetskraftsbristen i större arbetsmark-

 
4 SKL (2018), Ekonomirapporten maj 2018. 
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nadsregioner kommer att vara mer partiell, dvs. arbetskraft kommer 
att saknas inom vissa utbildningsgrupper och yrken.5 

Analysen i kapitel 6 visar också att skillnaderna mellan olika kom-
muners förutsättningar ökar. Polariseringen mellan kommuner till-
tar genom att de små kommunerna ökar i antal och blir befolknings-
mässigt mindre, samtidigt som de stora kommunerna blir fler och 
dessutom ökar i storlek. Antal kommuner i mellanskiktet blir mindre.6 
Detta leder dels till bristande kapacitet i mindre kommuner genom 
minskande och åldrande befolkning, dels till att kommunindelningen 
inte svarar mot ett funktionellt regionperspektiv eftersom urbani-
seringen medför vidgade funktionella regioner. 

Sannolikt minskar polariseringen möjligheterna att utveckla frukt-
bara och effektiva samarbeten om de ingående aktörerna har vitt skilda 
förutsättningar i resurser, i termer av både ekonomisk styrka och till-
gång till egen kompetens. Det är samtidigt viktigt att hålla i minnet 
att kommunernas förutsättningar och styrka inte enbart är en fråga 
om befolkningsstorlek; även näringsstruktur och geografiskt läge är 
exempelvis av stor vikt i detta sammanhang. För befolkningsmässigt 
små landsbygdskommuner är förutsättningarna vitt skilda beroende 
på hur spridd bosättningsstrukturen är eller hur långt avståndet är 
till större städer. 

Utifrån urbanisering och demografisk förändring uppstår dessutom 
specifika utmaningar för kommunerna som kommer tillta i styrka 
under överskådlig tid framöver. Dessa är framför allt: 

 svagare ekonomi 

 svårigheter med personal- och kompetensförsörjning 

 etablering och integration av nyanlända 

 växande och uppskjutna investeringsbehov 

 växande anspråk på service och välfärd 

 kompetens att klara klimatförändringar och arbetet med hållbar 
utveckling. 

  

 
5 SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen.  
6 Ibid. 
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Utmaningarna ser särskilt svåra ut för de mindre och avlägset belägna 
kommunerna – dels utifrån de prognoser som finns på ekonomi och 
kompetensförsörjning, dels utifrån att det redan i dag finns tecken 
på att de har en pressad situation avseende demografi, ekonomi och 
kompetensförsörjning (se kapitel 6–8). 

12.1 Hur påverkas kommunernas olika verksamheter? 

Vissa av de utmaningar som beskrivs ovan – en allt svagare ekonomi 
för kommunerna, svårigheter med personal- och kompetensför-
sörjning och invånarnas ökade krav på service – kommer att påverka 
kommunernas verksamheter på olika sätt och i olika stor utsträckning. 

De demografiska förändringarna, med en ökande befolkning i 
främst storstadskommuner och täta kommuner nära en större stad 
med fler barn och unga respektive en minskande och åldrande befolk-
ning i avlägset och mycket avlägset belägna landsbygdskommuner, 
får stora effekter för kommunernas kostnadsmässigt- och personal-
mässigt stora verksamheter, framför allt skola, förskola, äldreom-
sorg samt individ- och familjeomsorg. Det handlar om svårigheter att 
rekrytera personal till de olika verksamheterna men också om ett ökat 
behov av investeringar i och underhåll av verksamhetslokaler samt 
ökande driftskostnader.  

12.1.1 Kommunernas kärnverksamheter  

Som framgår i kapitel 8 beräknar Skolverket att behovet av rekry-
tering av lärare och förskollärare kommer att uppgå till 160 000 heltids-
tjänster fram t.o.m. 2033. Det är stora skillnader mellan olika delar 
av landet vad gäller det ökade behovet av lärare och förskollärare. 
Störst är ökningen i de tre storstadslänen, regionerna runt Mälar-
dalen samt delar av södra Sverige.7 

Det framtida examinationsbehovet av lärare och förskollärare beräk-
nas kraftigt överstiga den faktiska examinationen fram till 2033. Ut-
ifrån dagens nivå av antalet nybörjare och examinationsfrekvenser 
beräknas det uppstå en brist på 45 000 lärare och förskollärare 2033.8 

 
7 Skolverket (2019), Lärarprognos 2019. Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande pro-
gnoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier, 2019-12-05. 
8 Ibid. 
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Genomgången i kapitel 11 visar att det finns tydliga skillnader 
mellan olika kommunkategorier när det gäller att rekrytera behöriga 
lärare, dvs. lärare med legitimation. Högst andel behöriga lärare har 
storstadskommuner och täta kommuner nära en större stad, och 
lägst andel har avlägset belägna och mycket avlägset belägna lands-
bygdskommuner. Det är dock viktigt att understryka att det största 
totala rekryteringsbehovet finns i de tre storstadslänen.  

När det gäller förskola specifikt visar genomgången i kapitel 11 
att storstadskommunerna har lägst personal med legitimation. Stor-
stadskommunerna har också lägst personaltäthet och lägst förmåga 
att erbjuda plats på förskola på önskat datum. Bristen på behöriga 
lärare har stor betydelse för vilka förutsättningar kommunerna har 
att bedriva undervisning med god kvalitet. Det har också betydelse 
för vilka förutsättningar barn och elever har att uppnå kunskapskrav 
och godkända betyg.  

När det gäller en annan av kommunernas stora verksamheter, äldre-
omsorgen har SKR gjort beräkningen att det totala antalet anställda 
kommer att behöva öka från 284 000 till 351 000 under perioden 
2016–2026.9 

Genomgången i kapitel 8 visar också att det finns en bristande 
tillgång till kompetens inom individ- och familjeomsorgen, något 
som bl.a. Inspektionen för vård och omsorg men också t.ex. fack-
förbundet Vision har pekat på. Personalbristen beror i stor utsträck-
ning på hög personalomsättning och på att det råder brist på per-
soner med högskoleutbildning inom området, främst socionomer.  
I kapitel 8 framgår också att Vision konstaterade att landsbygds-
kommuner har svårare med personalförsörjningen än större eller stor-
stadsnära kommuner. En förklaring till det generella rekryteringsläget 
är de stora brister som finns i socialsekreterarnas arbetsmiljö, vilket 
lyfts av både Arbetsmiljöverket och Akademikerförbundet SSR.  

Det finns också stora behov av investeringar i lokaler för de stora 
kärnverksamheterna, främst förskolor, förskolor och äldreboenden. 
Behovet är störst i de kommuner som växer, men även i kommuner 
med en minskande befolkning kan detta behov finnas. I de befolknings-
mässigt små kommunerna kan det dessutom handla om att kunna 
genomföra nödvändigt underhåll på befintliga verksamhetslokaler 
trots en svårare ekonomisk situation.  

 
9 SKL (2018), Sveriges viktigaste jobb finns välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen? 
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12.1.2 Kommunernas ledning och styrning 

Effekterna på kommunernas kompetensförsörjning gäller dock inte 
bara kärnverksamheterna utan även olika typer av specialisttjänster 
och tjänster kopplade till kommunernas ledning och styrning, där 
särskilt befolkningsmässigt små kommuner kan ha svårigheter att 
rekrytera. Genomgången i kapitel 8 visar att det i befolkningsmässigt 
små kommuner ofta finns brister i den strategiska kompetensen, 
exempelvis ekonomer, it-kompetens, upphandlare, kompetens inom 
plan- och byggområdet, jurister samt utredare, analytiker och kom-
petens inom strategiskt utvecklingsarbete. Genomgången i kapitel 8 
visar dessutom att det finns en stor spännvidd mellan kommuner i 
bemanning när det gäller verksamhet som är direkt knuten till kom-
munens politiska ledningsfunktion, exempelvis revision och admini-
stration. 

I befolkningsmässigt små kommuner är det dessutom inte ovan-
ligt att en person innehar flera olika befattningar vilket innebär svårig-
heter att kunna specialisera sig inom vissa arbetsuppgifter. Det inne-
bär också ökad sårbarhet om personen slutar eller blir långvarigt 
frånvarande.  

Kommunutredningen har också kunnat visa att de förändringar 
som kommuner står inför får effekter på den lokala demokratin. 
Genomgången i kapitel 9 visar att det inför 2018 års val framkom ett 
mönster av att de mest avlägset belägna landsbygdskommunerna 
hade svårast att hitta kandidater till de kommunala förtroendeupp-
dragen. I kommunkategorin mycket avlägsna landsbygdskommuner 
saknade samtliga kommuner kandidater på någon av partiernas val-
sedlar till kommunvalet. Det kan tyda på att framför allt de befolknings-
mässigt små och avlägset belägna kommunerna har särskilt svårt 
att rekrytera personer till lokala förtroendeuppdrag.  

En annan påverkan på den lokala demokratin är när den kom-
munala organisationen, särskilt i de befolkningsmässigt minsta kom-
munerna, inte har tillräcklig kapacitet att leverera den service som 
invånarna förväntar sig. Det kan i sin tur medföra att väljarnas för-
troende för de förtroendevalda minskar. 
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12.1.3 Investeringar i och underhåll av infrastruktur 

Som visats i kapitel 7 och 10 medför de demografiska förändringarna 
stora behov av investeringar i och underhåll av olika typer av infra-
struktur som kommunerna har ansvar för; exempelvis vatten och 
avlopp (VA), men även gator och vägar. Genomgången i kapitel 10 
visar att många anläggningar för VA är anlagda under 1950-, 1960- 
och 1970-talen och därför är i stort behov av upprustning. Men kom-
munerna har i många fall skjutit upp underhållet eftersom man inte 
haft möjlighet att finansiera nödvändiga investeringar. De demogra-
fiska förändringarna gör också att behovet av investeringar ser olika 
ut i olika kommuner. Kommuner med minskande befolkning kan 
behöva göra investeringar för att anpassa anläggningarna till en mindre 
befolkning. Kommuner med en befolkning som växer kan i stället ha 
problem med att kunna göra investeringar för att möta behoven från 
fler personer. Klimatförändringarna innebär också en press på VA-
system och annan infrastruktur. Problemet när det gäller VA är inte 
bara behov av investeringar utan det handlar också om brist på rätt 
kompetens för att kunna genomföra investeringar och sköta drift 
och underhåll. 

12.2 Vad är kommunal kapacitet? 

Enligt Nationalencyklopedin kan kapacitet beskrivas som ”ett slags 
mått på en förmåga, hos både människor och maskiner att arbeta 
eller att utföra en viss uppgift”. Med begreppet kommunal kapacitet 
skulle man utifrån den definitionen kunna avse förmågan att uträtta 
kommunala uppgifter. I en diskussion om kommunal kapacitet bör 
dock en åtskillnad göras mellan den kommunala organisationens 
kapacitet att utföra eller åstadkomma något och de förutsättningar 
som ges av det geografiska området. 

Kommunen som organisation kan därtill spela en viktig roll som 
igångsättare eller möjliggörare för kommunens utveckling utifrån ett 
territoriellt perspektiv. Kommunen som organisation kan exempel-
vis initiera och medverka i samarbeten med näringslivet, myndighe-
ter, andra kommuner och civilsamhället i olika typer av utvecklings-
initiativ. Kommunen har också en viktig roll för att verka för ett 
positivt lokalt näringslivsklimat och i arbetet med lokal attraktivitet. 
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Inte minst i arbetet med fysisk planering kan kommunen agera för 
att stimulera en positiv utveckling för kommunen som territorium. 

Enligt direktiven till Kommunutredningen behöver kommunerna 
ha förutsättningar och kapacitet som står i proportion till deras upp-
gifter, så att de på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen.10 

Varje kommun måste kunna bereda, fatta och genomföra beslut som 
gör det möjligt att erbjuda samhällsservice inom olika verksamhets-
områden utifrån nationella krav och medborgarnas behov.11 

Tillräcklig kommunal kapacitet är nödvändig för att den decentra-
liserade samhällsmodellen med stark kommunal självstyrelse lång-
siktigt ska kunna värnas. Kommunutredningens analyser och förslag 
utgår därför från att alla kommuner ska ha tillräcklig kapacitet så att 
de långsiktigt har rimliga förutsättningar att sköta sina uppgifter. 

12.2.1 Driftskapacitet och utvecklingskapacitet 

I ett kommunalt organisatoriskt sammanhang kan man skilja på två 
huvudsakliga uppgifter: drift respektive utveckling.12 En kommun 
som på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt når de kvalitetskrav 
som medborgarna och staten ställer på välfärdstjänsterna kan beteck-
nas som en kommun som har hög driftskapacitet. En kommun som 
däremot återkommande har svårt att klara detta kan beskrivas som 
en kommun med låg driftskapacitet. Fokus är på förmågan att dag-
ligen sköta det kommunala uppdraget i form av t.ex. skola, vård och 
omsorg. 

På samma sätt kan en kommunal organisation som förmår arbeta 
med utvecklingsfrågor i vid bemärkelse betecknas som en kommun 
med god utvecklingskapacitet. Utveckling kan här handla om att göra 
sådant som stärker driftskapaciteten, men som inte är en förut-
sättning för den. Förmåga till organisatorisk utveckling och förny-
else, icke nödvändiga investeringar samt ett fruktbart samarbete med 
aktörer utanför den kommunala organisationen skulle kunna beskri-
vas som indikationer på utvecklingskapacitet. I utvecklingskapacitet 
ligger också att kommunen har förmåga att planera och agera utifrån 
en långsiktig målbild vilket kräver att kommunen har förmåga att fatta 
nödvändiga beslut med viss framförhållning. Till utvecklingskapa-

 
10 Dir. 2017:13. Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen. 
11 Ibid, s. 17. 
12 Syssner, J. (2018), Om kommuners kapacitet och bärkraft: ett diskussionsunderlag. 
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citet kan också läggas förmågan att utveckla kommunen som geogra-
fiskt område. Det kan handla om att stärka den lokala attraktiviteten 
genom att arbeta för att locka till sig investeringar, företagsetabler-
ingar och inflyttare. För att lyckas med det behöver kommunen 
kunna ta initiativ till och medverka i samspel med andra aktörer, t.ex. 
det lokala näringslivet, civilsamhället, grannkommuner, region och 
statliga myndigheter. 

Även om driftskapaciteten är viktigast för kommunerna menar 
utredningen att det inte räcker för en kommun att ha en driftskapa-
citet i den meningen att kommunen bara ska klara den dagliga verk-
samheten genom att erbjuda service och välfärd till sina invånare. 
I ett långsiktigt perspektiv måste kommunen också ha en utveck-
lingskapacitet som innebär att den har en analytisk och strategisk 
förmåga att utveckla sina förutsättningar för att även i framtiden ha 
kapacitet att klara driften av den kommunala verksamheten. 

Det är av stor betydelse för såväl driftskapaciteten som utveck-
lingskapaciteten att kommunen har god lednings- och styrnings-
förmåga som ger en långsiktig förmåga att fullgöra det kommunala 
uppdraget. Kommunen måste kunna rekrytera förtroendevalda och 
dessa måste också ha förmågan att styra och leda kommunen. 

Det kan i praktisk mening vara svårt att dra en skarp gräns mellan 
driftskapacitet och utvecklingskapacitet. En långsiktigt stark drifts-
kapacitet förutsätter att kommunen har förmåga att införa nya arbets-
metoder och tekniker samt ständigt arbeta med förbättringar. En 
hög driftskapacitet förutsätter därför att kommunen också har ut-
vecklingskapacitet. Ur ett kort tidsperspektiv kan det dock vara möjligt 
för en kommun att ha hög driftkapacitet utan att utvecklingskapaci-
teten är hög. De båda kapacitetsbegreppen har därmed olika tidsper-
spektiv. Driftskapacitet kan normalt förstås i ett kortare tidsperspektiv 
där kommunens dagliga verksamhet ska fungera. Utvecklingskapacitet 
är mer inriktat på ett längre tidsperspektiv som påverkar kommunens 
långsiktiga utveckling. 

Utredningens erfarenheter från möten och dialoger med ett stort 
antal kommuner av olika karaktär är att alltför många kommuner har 
svårt att klara den dagliga driften och än mindre har tillräcklig ut-
vecklingskapacitet. Det kan exempelvis innebära att kommunen av 
resursskäl kan ha svårt att jobba med omvärldsanalyser, att delta i 
kompetensutvecklingsinsatser och konferenser, att ta till sig nya effek-
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tiviseringsmöjligheter via digital teknik eller att nyttja riktade stats-
bidrag på ett meningsfullt sätt. 

Kommittéledamot Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande 
i Laxå kommun, belyser på ett talande sätt betydelsen av att en liten 
kommun inte bara behöver ha driftskapacitet utan också en utveck-
lingskapacitet som långsiktigt kan säkra driften i de kommunala verk-
samheterna: 

Laxå kommun har under många år haft ekonomiska svårigheter och under 
mandatperioden 2010–2014 var vi Sveriges fattigaste kommun, vilket vi 
nu inte längre är. Under denna mandatperiod hade vi upplevelsen att vi 
som kommun stod med vatten upp till näsborrarna, så vi klarade våra 
uppgifter inom välfärd etc., men vi stod på tå på en sten på sjöbotten. 
Genom att vi stod på tå klarade vi ”driftskapaciteten” – vi kunde hålla 
skolor, äldreomsorg, etc. igång så de fungerade, men vi hade ingen ”ut-
vecklingskapacitet” då vi redan stod på tå och vi kunde inte sträcka oss 
ytterligare ovanför vattenytan. All kraft gick åt att hålla oss ovanför vatten-
ytan, ingen kraft eller kapacitet att arbeta med utveckling, etc. 

12.3 Ekonomiska förutsättningar 

En kommun måste också ha tillräckliga ekonomiska resurser för att 
bedömas ha tillräcklig kapacitet. Kommunerna måste långsiktigt klara 
att uppfylla balanskravet och i övrigt klara en god ekonomisk hus-
hållning så att de klarar såväl att finansiera sina driftkostnader samt 
ha förmåga att genomföra nödvändiga investeringar (se kapitel 7). 
Kommunernas ekonomiska förutsättningar påverkas av en rad ex-
terna faktorer, t.ex. utvecklingen av skatteintäkter, generella och riktade 
statsbidrag och det kommunalekonomiska utjämningssystemet.  

Hur kommunen själv agerar har också stor betydelse för dess 
ekonomiska situation. Ökade behov och knappare ekonomiska resur-
ser ställer stora krav på kommunens förmåga till produktivitets-
utveckling och effektivisering. Det förutsätter att kommunen har 
tillräckligt hög utvecklingskapacitet så att nya arbetssätt och tek-
niker kan användas för att löpande effektivisera verksamheten. Det 
förutsätter också en hög driftskapacitet för att ha förmåga att leve-
rera kostnadseffektiv service till hög kvalitet. 

Det är stora skillnader på hur långt kommunernas egna skatte-
intäkter räcker för att finansiera nettoutgifterna. För den genom-
snittliga storstadskommunen räcker skatteintäkterna nästan helt till 
för att bära nettoutgifterna (se kapitel 7). För avlägsna och mycket 
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avlägsna landsbygdskommuner finns däremot ett betydligt större gap 
mellan skatteintäkter och nettoutgifter. Utvecklingen pekar dessutom 
på att skatteintäkterna i allt mindre omfattning täcker nettokostna-
derna för särskilt avlägsna och mycket avlägsna landsbygdskommu-
ner. Dessa kommuner blir därmed allt mer beroende av intäkter från 
generella statsbidrag och har en ökad känslighet för justeringar i det 
kommunala utjämningssystemet. 

12.4 Hur kan kapaciteten i kommunerna stärkas? 

I utredningen har flera olika synsätt på hur kommunernas kapacitet 
kan stärkas framförts och diskuterats. Kan stärkt kapacitet erhållas 
på andra sätt än genom att ökade resurser som pengar och kompe-
tens på olika sätt tillgängliggörs för kommunerna? Kan kapaciteten 
stärkas av att exempelvis uppgifter lyfts av kommunerna så att kvar-
varande uppgifter blir mer i paritet med förmågan att hantera dem? 
Alternativt, kan man hävda att kapaciteten stärks genom att uppgif-
ter tillförs kommunerna, även om kommunerna i dag inte har till-
räckligt med resurser att hantera nya uppgifter? Går det hävda att 
det råder kapacitetsbrist när kommuner i exempelvis storstadsom-
råden var och en för sig har relativt god kapacitet att hantera egna 
uppgifter men där lösningarna inte blir optimala i ett funktionellt 
gränsöverskridande kommun-region-perspektiv? 

Utredningen har valt att inte utesluta några av dessa olika synsätt 
på kapacitetsförstärkande åtgärder utan har i stället fokuserat på kom-
munmedborgaren och balansen mellan tillgängliga resurser och behov 
utifrån förändrade utmaningar i olika typer av kommuner. Åtgärder 
och insatser som kan tänkas stärka kommunernas förmåga att er-
bjuda likvärdig service till sina medborgare på ett långsiktigt och 
hållbart sätt har analyserats och övervägts i utredningens arbete. 

12.5 Hur stor är en kommun? 

Svaret på den retoriska frågan ”Hur stor är en kommun?” är att det varie-
rar mellan 2 450 invånare i Bjurholm till 962 154 invånare i Stockholm 
enligt befolkningsstatistiken för den sista januari 2018. Ytterligare 
4 kommuner har färre än 3 000 invånare och totalt 15 kommuner har 
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färre än 5 000 invånare.13 Den svenska mediankommunen har knappt 
16 000 invånare, vilket betyder att hälften av landets 290 kommuner 
tillsammans omfattar en befolkning som uppgår till endast 14 pro-
cent av rikets totala befolkning. Inte sällan är det dessutom de befolk-
ningsmässigt små kommunerna som har de största ytorna och den 
mest spridda befolkningen. 

Oavsett storlek har alla kommuner i princip samma uppdrag och 
skyldighet att erbjuda service och välfärd till sina invånare. När riks-
dag och regering, statliga myndigheter, utredningar etc. fattar beslut 
eller lägger förslag som berör kommuner räknar man i allmänhet 
med att alla kommuner också ska ha kapacitet och förmåga att 
hantera de uppgifter och förändringar som beslut och förslag kan 
leda till. Ofta har dock små kommuner en svagare kapacitet och 
framför allt en större sårbarhet i sitt uppdrag gentemot invånarna. 

Om man räknar antalet kommunanställda med lednings- eller 
handläggarfunktioner i de 20 minsta kommunerna varierar siffran från 
cirka 20 till 40 personer. Motsvarande siffra för Stockholm är över 
5 000 anställda. Sett till hela den kommunala förvaltningen ligger 
spannet mellan cirka 300 kommunanställda i de minsta kommunerna 
upp till över 50 000 i Stockholm och Göteborg. Till detta kan läggas 
att i större kommuner sköts ofta en högre andel av verksamheten av 
privata utförare.14 

Ett annat svar på frågan om hur stor en kommun är kan vara, att 
det beror på vem man frågar. Det är lätt att få en känsla av ett slags 
normkommun för många av de beslut och förslag som läggs är en 
ganska kraftfull aktör med god kapacitet att implementera beslut, 
utföra nya uppgifter eller ta till sig nya möjligheter. Kanske är det 
t.o.m. så att den normkommun som många beslutsfattare och andra 
aktörer mer eller mindre intuitivt har i åtanke är betydligt större än 
exempelvis mediankommunens 16 000 invånare. Detta är begripligt 
utifrån att en stor majoritet av landets befolkning finns i större 
kommuner och har sin närmaste kommunala erfarenhet därifrån. 
Exempelvis bor 59 procent av Sveriges befolkning i kommuner större 
än 50 000 invånare. Även om det finns ambitioner att utforma beslut 
och förslag som passar alla kommuner finns det en risk att de befolk-
ningsmässigt små kommunernas förutsättningar och verklighet inte 
till fullo beaktas vid beredningen och analysen av förslag. I slutändan 

 
13 Se även tabell 6.1. 
14 Databasen Kolada (2018), Månadsavlönad personal samt köp av egentlig verksamhet. 
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kan det innebära bristande likvärdighet i kommunernas verksamhet, 
men också att utvecklingsmöjligheter inte till fullo kan nyttjas av 
kommuner som har svag utvecklingskapacitet. 

En slutsats som utredningen drar av ovanstående iakttagelser är 
att beslut och förslag bättre måste anpassas och ta hänsyn till att för-
utsättningarna varierar stort i Sveriges kommuner. Vidare handlar det 
om utredningens grunduppdrag: att stärka kapaciteten i kommunerna 
så att beslut kan implementeras och utvecklingsmöjligheter kan nytt-
jas i alla typer av kommuner, stora som små. 

12.6 Strukturella förändringar och ett långsiktigt 
tidsperspektiv 

I Kommunutredningens direktiv betonas att utredningens fokus ska 
ligga på strukturella förändringar: 

Samhällsutvecklingen och de växande skillnaderna mellan landets kom-
muner motiverar en fördjupad analys av hur befintliga och framtida ut-
maningar bör mötas, samt om, och i så fall vilka, strukturella föränd-
ringar som är nödvändiga.15 

Det kan vidare noteras att det i utredningens direktiv anges att kart-
läggningen av kommunernas utmaningar inte ska ”utgöra underlag 
till förslag om verksamhetsutveckling”.16 Också denna skrivning kan 
tolkas som att utredningens förslag främst ska gälla strukturella för-
ändringar. Frågan är då hur strukturella förändringar kan tolkas.  

Direktivet anger att utredningen ska analysera fyra olika slags 
strukturella åtgärder: utökad samverkan, kommunsammanläggning, 
generella förändringar av kommunernas uppgifter och asymmetrisk 
ansvarsfördelning. Utredningen tolkar direktiven som att det är dessa 
fyra olika åtgärder som i första hand ska analyseras och det bör också 
vara dessa som ska tolkas som strukturella lösningar eller strukturella 
förändringar. En central fråga för Kommunutredningen är vilka struk-
turella åtgärder som kan vidtas för att ur ett systemperspektiv stärka 
kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter där systemper-
spektivet innebär att fokus sätts på vilka ramförutsättningar kom-
munerna har att agera inom.  

 
15 Dir. 2017:13. Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen, s. 8. 
16 Ibid., s. 9. 
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Verksamhetsutveckling inom enskilda kommuner ligger däremot 
till stor del inom ett aktörsperspektiv, vilket ligger utanför utred-
ningens primära fokus. Alla kommuner driver på olika sätt utveck-
lingsarbete för att effektivisera sin verksamhet. En viktig faktor i det 
arbetet är kommunernas egna lednings- och styrningsförmåga samt 
förmåga att utveckla verksamheten och pröva nya lösningar. Det an-
svaret ligger i första hand på kommunerna själva. 

Däremot har kommunernas yttre villkor i form av nationella regel-
verk stor betydelse för hur de kan agera och hitta effektiva lösningar 
inom sina verksamheter. Detsamma gäller statliga myndigheter vars 
agerande påverkar kommunernas förutsättningar och utveckling. 
Det är också betydelsefullt att kommunerna har tillräckliga resurser 
i form av kompetens och ekonomi så att de ges rimliga förutsätt-
ningar att klara sitt uppdrag på längre sikt. 

I Kommunutredningens direktiv påpekas också på ett flertal ställen 
att utredningen ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv på hur kom-
munernas utmaningar kan hanteras. I direktiven konstateras bl.a. att 
det finns ”starka skäl att överväga åtgärder för att långsiktigt säker-
ställa kommunernas kapacitet att möta samhällsutvecklingen”.17  

Utredningen har ofta vid möten med olika kommunrepresentanter 
och kommunintressenter mötts av synpunkten att många av kom-
munernas utmaningar i nuläget kan lösas med ökad samverkan men 
att det på sikt förmodligen kommer krävas mer genomgripande kom-
munreformer. Det innebär att även om utredningen tar upp förslag 
som på kort sikt kan genomföras för att förbättra kommunernas 
kapacitet, så behöver utredningen också lägga grunden för hur ett 
mer omfattande kommunreformsarbete på längre sikt skulle kunna 
organiseras och genomföras. 

Med hänsyn till utredningens omfattning blir det väsentligt att 
försöka inrikta analyser och förslag mot de huvudsakliga utmaningar 
som kommunerna långsiktigt står inför.  

12.7 Erfarenheter från fallstudier 

En viktig del av Kommunutredningens arbete har varit att föra dialog 
med och inhämta information från olika typer av kommuner. Utred-
ningen har deltagit i ett stort antal olika möten och konferenser som 

 
17 Ibid, s. 13. 
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samlat kommuner – stora konferenser med kommuner från hela lan-
det men också många mindre möten med en eller ett par kommuner. 
Som ett led i arbetet med att föra dialog har Kommunutredningen 
också tillsammans med SKR genomfört fallstudier med fyra kom-
mungrupperingar i olika delar av Sverige18:  

1. Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå och Norsjö,  

2. Köping, Arboga och Kungsör,  

3. Jönköping, Habo och Mullsjö,  

4. Familjen Helsingborg, ett samarbete mellan kommunerna i nord-
västra Skåne (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Lands-
krona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga). 

Kompetensförsörjning är ett område som samtliga fallstudiekom-
muner betonar som en framtida utmaning. De större kommunerna i 
fallstudierna har förhållandevis goda förutsättningar att attrahera per-
sonal med rätt kompetens även om siffror från SKR visar att samtliga 
kommuner kommer att stå inför stora svårigheter att fylla behovet 
av personal.19 Rekryteringen till politiska poster i kommunerna är en 
annan stor utmaning som fallstudiekommunerna lyfter fram. 

Det finns även stora investeringsbehov i kommunerna som hand-
lar bl.a. om investeringar i skolor, förskolor och äldre- och omsorgs-
boenden, men också om underhåll och renovering av t.ex. VA-system. 
Det är framför allt de små glesbygdskommunerna i fallstudierna som 
lyfter behovet av investeringar som en stor utmaning. 

Det ökande antalet statsbidrag är också något som kommunerna 
lyfter som ett problem. Små kommuner har många gånger inte ens 
resurser att söka riktade statsbidrag. Det finns också en problematik 
i att kommunerna inte vet hur långsiktiga de riktade statsbidragen 
kommer att vara och därför har svårt att planera sin verksamhet. 

De kommuner som ingick i fallstudierna är själva i de flesta fall 
inriktade på att utöka samverkan med andra kommuner för att stärka 
sin drifts- och utvecklingskapacitet. Man menar att det finns ett 
värde i att kvarstå som egen kommun men samtidigt söka samarbete 
för att kunna bedriva mer effektiv verksamhet och också kunna vara 
en starkare röst regionalt och nationellt. 

 
18 Läs mer om fallstudierna i underlagsrapporten Stärkt kapacitet i kommunerna, En studie av 
fyra olika kommungrupper, Kommunutredningen Fi 2017:02 och SKL (2018.)  
19 SKL, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, rekryteringsrapport 2018. 
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Företrädare för fallstudiekommunerna är generellt sett tveksamma 
till sammanläggningar. Särskilt de mindre kommunerna betonar värdet 
av att vara en liten kommun med en mindre förvaltning: att besluts-
vägarna är korta samt att det är enklare och snabbare att samordna 
sig internt beskrivs som fördelar med en mindre organisation. Flera 
av företrädarna för fallstudiekommunerna understryker också att 
medborgarperspektivet måste vara det centrala i en diskussion om 
kommunsammanläggningar. Vad är det bästa för kommunens med-
borgare? I de ytmässigt stora kommunerna framhålls också de långa 
avstånden som ett viktigt argument mot kommunsammanläggningar. 
I vissa av fallstudiekommunerna ser man också en risk att den stat-
liga närvaron skulle försämras vid en kommunsammanläggning. 

Att sammanläggning skulle kunna ge bättre möjlighet till rekry-
tering och bemanning är något som flera representanter för fallstudie-
kommunerna håller med om. Samtidigt framförs också idéer kring 
att lösa bemanningen gemensamt mellan kommunerna utan att behöva 
lägga samman kommuner. I Köping, Arboga och Kungsör lyftes 
också näringslivsperspektivet på sammanläggning, där sammanlägg-
ning skulle kunna förbättra möjligheterna att bedriva utbildningar 
som möter näringslivets behov av personal och kompetens. Å andra 
sidan framhölls det i diskussionen att även detta kan uppnås genom 
fortsatt och utökad samverkan på utbildningsområdet.  

I diskussionerna med fallstudiekommunerna framhölls också andra 
alternativ för att stärka kommunernas kapacitet. Framför allt beto-
nades digitaliseringens möjligheter och utmaningar, minskad statlig 
reglering, färre riktade statsbidrag och möjlighet till processtöd vid 
samverkan.  

Sammanfattningsvis kan utredningen konstatera att det finns en 
stark övertygelse bland fallstudiekommunerna att samverkan kan 
stärka kommunernas kapacitet på kort sikt, men det finns också en 
tendens till att se samverkan som ett steg på vägen och att kommun-
sammanläggningar inte kan uteslutas på längre sikt. 

12.8 Sammanfattande slutsatser 

Utmaningarna ökar för det stora flertalet av Sveriges kommuner. 
Särskilt frågorna om kommunernas ekonomi och deras kompetens-
försörjning kommer att bli alltmer problematiska att hantera de kom-
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mande åren. Men utmaningarna handlar också om frågor som förmå-
gan att upprätthålla kvaliteten på verksamheten, klara de omfattande 
investeringsbehoven, ta tillvara potentialen hos utlandsfödda samt 
hantera och förebygga klimatförändringar. 

Kommunutredningens direktiv slår fast att kommunerna behöver 
ha förutsättningar och kapacitet som står i proportion till deras upp-
gifter, så att de på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen; 
med begreppet kommunal kapacitet avser utredningen förmågan att 
uträtta kommunala uppgifter utifrån det geografiska områdets skilda 
förutsättningar. I en diskussion om kommunal kapacitet bör man 
alltså skilja på den kommunala organisationens kapacitet att utföra 
eller åstadkomma något och de förutsättningar som ges av det geo-
grafiska området. Man bör dessutom skilja på driftskapacitet och ut-
vecklingskapacitet. Driftskapacitet handlar om förmågan att dagligen 
sköta det kommunala uppdraget medan utvecklingskapacitet hand-
lar om att den kommunala organisationen förmår arbeta med ut-
vecklingsfrågor i vid bemärkelse. Utveckling kan här handla om att 
göra sådant som långsiktigt stärker driftskapaciteten, men som kort-
siktigt inte är en förutsättning för den. Förmåga till organisatorisk 
utveckling och förnyelse, förmåga att genomföra investeringar samt 
ett fruktbart samarbete med aktörer utanför den egna kommunala 
organisationen skulle kunna beskrivas som indikationer på utvecklings-
kapacitet. 

Urbaniseringen och den demografiska utvecklingen innebär en 
tilltagande polarisering mellan stora och små kommuner. De stora 
kommunerna blir allt fler och större, samtidigt som de små kommu-
nerna blir allt fler men med minskande befolkning (se kapitel 6). 
Skillnaden mellan olika kommuners förmåga att arbeta utvecklings-
inriktat och strategiskt blir därför allt större vilket har grund i deras 
vitt skilda förutsättningar. Kommunutredningen menar att kommu-
nernas utmaningar kan beskrivas utifrån situationen för två huvud-
typer av kommuner: små kommuner med minskande befolkning samt 
kommuner i vidgade funktionella arbetsmarknadsregioner med ökande 
befolkning. 

För små och krympande kommuner leder en minskande och 
åldrande befolkning till allt lägre kapacitet. Driftskapaciteten urgröps 
allt mer i takt med att de krympande kommunerna måste anpassa sin 
organisation till ett minskande befolkningsunderlag. Små organisa-
tioner har också svårigheter att kunna specialisera sig. Vidare inne-
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bär en liten organisation ökad känslighet om nyckelpersoner slutar 
eller blir frånvarande en längre tid. Små kommuner har också svårt 
att bygga upp tillräcklig utvecklingskapacitet för att kunna arbeta 
strategiskt och utvecklingsinriktat samt att söka och ta del av riktade 
statsbidrag. Ofta saknas här tillräcklig mottagnings- och implementer-
ingsförmåga. De ekonomiska förutsättningarna ser ut att vara pres-
sade, särskilt för avlägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner.  

Den mindre organisationen innebär också en hög ekonomisk 
känslighet för oförutsedda utgifter, t.ex. investeringsbehov i fasta 
anläggningar eller kostnader i löpande verksamhet. Avlägsna lands-
bygdskommuner blir också allt mer beroende av statsbidrag och bidrag 
från utjämningssystemet. Utmaningarna för de små och krympande 
kommunerna kan kopplas till bristande drifts- och utvecklingskapa-
citet samt svaga ekonomiska förutsättningar.  

Kommunutredningen bedömer att utmaningarna generellt ser 
annorlunda ut för kommuner som är belägna i eller nära större 
arbetsmarknadsregioner. Dessa kommuner är ofta i expansion, och i 
takt med ett större befolkningsunderlag kan de bygga upp större 
resurser och därmed större kapacitet. Dessa kommuner har utma-
ningar i växande investeringsbehov vilket driver upp skuldsättningen. 
Kommunerna utgör inte en homogen grupp och i vissa fall har kom-
muner i större arbetsmarknadsregioner relativt svag skattekraft även 
om kommungruppen som helhet har hög skattekraft. Kommunerna 
kan också ha utmaningar med segregation, utanförskap och brotts-
lighet. Sett som kommunkategori ser dock storstadskommunernas 
ekonomiska förutsättningar relativt sett ut att vara starkare än för 
landsbygdskommunerna. Kommunernas drifts- och utvecklingska-
pacitet är också generellt sett relativt stark, särskilt för de något större 
kommunerna. Större organisationer har därtill goda möjligheter till 
specialisering.  

En större organisation blir också mer robust än en mindre. För 
kommuner som ligger i funktionellt sammanhängande områden hand-
lar kapacitetsproblemet främst om att kommunerna inte står rustade 
för att hantera planeringsfrågor som sträcker sig utanför kommun-
gränserna. Särskilt vissa frågor inom den fysiska planeringen, t.ex. 
bostäder, vägar och annan infrastruktur, behöver hanteras gemen-
samt av kommunerna i ett funktionellt område. För dessa kommu-
ner är huvudproblemet inte primärt bristande egen drifts- och ut-
vecklingskapacitet eller svaga ekonomiska förutsättningar. Snarare 
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handlar det om att samhällsutvecklingen inneburit att den kommu-
nala territoriella indelningen i allt mindre grad motsvarar en funktionell 
region. 

Kommunutredningens uppdrag handlar om att stärka kapaciteten 
i kommunerna att möta samhällsutvecklingen utifrån vitt skilda för-
utsättningar och ökande utmaningar. Alla kommuner behöver där-
för ha såväl en god drifts- som utvecklingskapacitet samt tillräckliga 
ekonomiska förutsättningar för att sköta sina uppgifter. Utredningen 
ska enligt direktiven fokusera på strukturförändrande åtgärder och 
ha ett långsiktigt tidsperspektiv. 
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13 Kommunal samverkan 

Enligt direktivet ska utredningen analysera samverkan mellan kom-
muner respektive mellan kommuner och region. I detta kapitel behand-
las olika typer av samverkan, samt deras ekonomiska och demokra-
tiska effekter. Kommunutredningen ska enligt direktivet dessutom 
analysera potentialen i en mer strategisk och sammanhållen samver-
kan mellan kommuner. 

Det finns ingen entydig definition av samverkan. Ett flertal fors-
kare menar att samverkan sker när skilda organisationer arbetar 
gränsöverskridande för ett gemensamt mål.1 Samverkan handlar också 
ofta om ett långsiktigt tidsperspektiv. Vidare menas att alla de invol-
verade parterna har något att vinna på samverkan.2 

Interkommunal samverkan har varit vanligt förekommande i många 
europeiska länder sedan 1950-talet.3 I många länder har regeringar 
bejakat och uppmuntrat kommuner att ingå i interkommunala sam-
arbeten, så också i Sverige.4 Även om det är brist på systematiska 
uppgifter om interkommunal samverkan finns indikationer på att 
samverkan har ökat i många europeiska länder och i USA. Ett undan-
tag är Danmark där samverkan har minskat drastiskt efter kommun- 
och regionreformen 2007.5 Utökat interkommunalt samarbete ses ofta 
som ett alternativ till kommunsammanläggningar, inte minst av kom-
munföreträdare, för att möta de ökade utmaningarna för kommunerna.  

 
1 Mörndal, M (2019), Vi måste takta – en studie av organisering för samverkan. Mälardalen 
university doctoral dissertation 259, s. 1. 
2 Ibid. 
3 Quentin F., Matthieu L., och Paty, S. (2012), The impact of inter-municipal cooperation on 
local public spending. Working paper GATE 2012–25.  
4 Se exempelvis Bergman, E. (2013), Interkommunal samverkan – en nödvändig lösning på 
kommunala utmaningar? Förvaltningshögskolans rapporter 126, s. 129. 
5 Jacobsen, D. I. och Kiland, C. (2017), ”Success With a Bitter Aftertaste: Success Factors in 
Inter-Municipal Cooperation” Scandinavian Journal of Public Administration 21(4), s. 53–76. 
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13.1 Skäl till kommunal samverkan 

Det finns flera olika skäl till varför kommuner ingår samverkan med 
andra kommuner och med regioner. Ett vanligt motiv är att sam-
verkan kan leda till kostnadseffektivisering genom att ekonomiska 
skalfördelar antas kunna uppnås.6 I större organisationer kan fasta 
kostnader fördelas på en större produktionsvolym. 

Ett annat skäl till att inleda samverkan kan vara att flera kom-
muner i samverkan kan bli starkare än de är var för sig, exempelvis i 
förhandlingar om offentliga och privata investeringar till området. 
Vid upphandlingar kan det därtill finnas förhoppningar om bättre 
villkor från anbudsgivarna vid en gemensam upphandling. Det kan 
också finnas förväntningar på att samverkan kan leda till större och 
mer professionella organisationer och därigenom öka produktivite-
ten, kvaliteten och robustheten i verksamheten. 

Det kan också handla om kommuner som funktionellt hänger 
samman och som vill samverka för att effektivisera verksamheter, 
t.ex. när det gäller kollektivtrafik, bostadsbyggande och markanvänd-
ning men även inom besöksnäring och platsmarknadsföring. 

I Kommunutredningens kontakter med kommunföreträdare har 
också andra motiv för samverkan framkommit, t.ex. att en större 
kommun vill ta ansvar för mindre kommuner i dess närhet. Det kan 
också finnas en vilja hos kommuner att ta ett regionalt ansvar genom 
att samverka med mindre kommuner. Därigenom kan också kom-
munen förstärka sin regionala ställning. Generellt sett har mindre 
kommuner större behov av samverkan, och de förväntade vinsterna 
med samverkan är också större hos de mindre kommunerna.7 
  

 
6 Det finns också antaganden om andra ekonomiska fördelar i form av diversifieringsfördelar 
(economy of scope), där den genomsnittliga produktionskostnaden att producera andra 
tjänster eller varor kan minska genom att nyttja befintlig infrastruktur. 
7 Klok, P-J, Denters, B., Boogers, M. och Sanders, M. (2018), ”Intermunicipal cooperation in 
the Netherlands: The costs and the effectiveness of polycentric regional governance”, Public 
administration review 78(4) July/August 2018, s. 527–536. 
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13.2 Potential och djup i samverkan 

Kommunal samverkan kan omfatta allt från ett begränsat utbyte av 
enskilda tjänster till gemensamma organisationer.8 Mattisson delar 
in omfattningen av kommunal samverkan i tre kategorier: utbyte, 
arbetsdelning och fusion.9 Historiskt sett har samverkan genom en-
skilda utbyten, t.ex. arbetsdelning varit vanligt förekommande. Den 
kan ha en betydelsefull effekt i ett enskilt fall, t.ex. vid rekrytering 
eller samnyttjande av specialistkompetens, där en funktion väsent-
ligt förstärks. Sett till kommunens totala ekonomi är dock effekten 
mycket begränsad. För att uppnå större effekt krävs att samverkan 
hanterar verksamhet av större ekonomisk omfattning, där ekono-
miska skalfördelar kan realiseras genom strukturella ändringar. För 
att hantera detta behöver kommuner bilda nya organisationer som 
man äger gemensamt. Det handlar då om samverkan genom fusion 
(sammangående). 

Potentialen i samverkan illustreras i tabell 13.1. 

Tabell 13.1 Potentialen i samverkan i relation till insats  

 Liten potential Stor potential 

Liten insats Enkelt, men liten betydelse 

Professionella samarbeten, 
delade enskilda resurser 
(personer eller utrustning), 
gemensam upphandling 

Enkelt, första prioritet  

Investering i ny gemensam 
anläggning (t.ex. hantering 
av avlopp eller avfall) eller 
gemensam (kostsam) 
utrustning 

Stor insats Ej relevant Svårt, men viktigt  

Gemensam 
driftsorganisation, val av 
gemensam teknik, 
gemensam standard i 
utbudet 

Källa: Mattisson, O och Thomasson, A. (2019), Interkommunal samverkan – en kunskapsöversikt, s. 9. 

 
 
Mattisson och Thomasson bedömer att en stor del av potentialen i 
den samverkan som omfattas av den övre delen av tabell 13.1 redan 
är realiserad; för att komma längre krävs mer utvecklad samverkan i 

 
8 Mattisson, O. och Thomasson, A. (2019), Interkommunal samverkan – en kunskapsöversikt, 
underlagsrapport till Kommunutredningen. 
9 Ibid. s. 6. 
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riktning mot tabellens nedre högra hörn. Här handlar det om att 
samordna och integrera befintliga driftsorganisationer till en gemen-
sam organisation samt anpassa utbud och ambitionsnivåer i flera kom-
muner så att samordning av produktion kan ske. En sådan, mer djup-
gående och omfattande samverkan ger dock mer bestående effekter 
genom att det inte är lätt att ändra i framtida budgetar eller efter 
skiften i politiken. Denna form av strukturella förändringar är betyd-
ligt mer krävande att genomföra. De är också svårare att ändra till-
baka i ett senare skede. 

Potentialen i samverkan ligger i möjligheten att investera gemen-
samt, effektivisera drift och stödfunktioner samt skapa en bättre 
resursbas, vilket i sin tur gör samverkande organisationer mindre 
sårbara. För att uppnå denna potential krävs emellertid mer långt-
gående strukturella åtgärder, ofta i form av fusion av verksamheter. 
Lös samverkan avseende enskilda resurser och kompetenser är där-
emot vanligt förekommande men då är den ekonomiska effekten 
begränsad, eftersom samverkan endast avser enskilda aktiviteter eller 
resurser med en begränsad andel av budgeten.  

För att uppnå full potential i form av effektivisering genom sam-
verkan krävs även att de kommuner som samverkar har en samsyn 
avseende ambitionsnivå i drift, underhåll, utbud och kvalitet. En 
sådan samsyn kan emellertid vara svår att uppnå, eftersom den kräver 
ömsesidiga anpassningar mellan kommunerna. Denna kompromiss 
kan upplevas inverka negativt på demokrati och lokalt inflytande, 
eftersom politikerna i den enskilda kommunen, dels lämnar över en 
del av sitt inflytande över verksamheten till den gemensamma orga-
nisationen, dels blir beroende av politiker i andra kommuner och 
deras beslutsfattande. Detta påverkar i sin tur möjligheten till ansvars-
utkrävande i den egna kommunen. Detta upplevda hot mot det lokala 
inflytandet blir därmed ett hinder för mer långtgående samverkan. 

Ska fördelar realiseras krävs en omfattande samordning och om-
strukturering, vilket i sin tur berör prioriteringar och enskilda in-
tressen. Det kräver också ett organ som har rätt att besluta och verk-
ställa, vilket ökar trycket på att skapa en gemensam organisation. 
Detta utgör ett hinder för samverkan kring kärnverksamheter som 
skola, vård och omsorg, vilket är områden där det som sker i verk-
samheten är lokalt (dvs. har små stordriftsfördelar), samtidigt som 
det är verksamheter som den enskilda kommunen vill behålla poli-
tisk kontroll över. Samtidigt är det verksamheter som avser en om-



SOU 2020:8 Kommunal samverkan 

373 

fattande del av en kommunal budget, så ska samverkan vara ekono-
miskt verkningsfull är det angeläget att komma vidare också inom 
dessa områden. Sett över den kommunala sektorn kan konstateras 
att kommunerna hittills inte valt att samverka inom dessa områden. 
De studier som gjorts antyder att den ekonomiska potentialen här 
är begränsad, samt att sådan samverkan kräver omfattande insatser 
och är förenad med nackdelar i termer av oberoende och besluts-
förmåga.10 

13.3 Regelverket för olika former av samverkan 

Det finns ett antal offentligrättsliga och privaträttsliga former för 
kommunal samverkan.11 Dessutom samverkar många kommuner i 
mer löst sammanhållna samverkansorgan som ofta är mer fokuse-
rade på intressebevakning, erfarenhetsutbyte etc.  

13.3.1 Val av samverkansform 

Vid val av form för samverkan mellan kommuner finns flera kom-
ponenter att ta hänsyn till. Valet kan t.ex. påverkas av hur långvarigt 
ett samarbete ska vara. Vid ett kortare och mindre omfattande sam-
arbete kan en större institutionell överbyggnad framstå som krånglig 
och kostnadskrävande. Det kan vara ett argument för att välja av-
talssamverkan i stället för att t.ex. skapa ett kommunalförbund. Det 
finns också som framgår ovan, en möjlighet för kommuner att ha 
informell samverkan i olika frågor, t.ex. genom erfarenhetsutbyten.  

 
10 Se t.ex. Mattisson, O. och Ramberg, U. (2015). ”Co-owned local government organizations: 
Conditions for strategy development”, Financial Accountability and Management, 31 (3), 
s. 269–286; Allers, M. A. och de Greef, J.A. (2018), ”Intermunicipal cooperation, public 
spending and service levels”, Local Government Studies, 44(1), s. 127–150; Andersen, O. J. (2011), 
”Balancing Efficiency, Effectiveness and Democracy in organizing Inter-Municipal Partner-
ships: Conflicting aims?” Scandinavian Journal of Public Administration 15 (2), s. 25–46; Jacobsen, 
D.I. and Kiland, C. (2017), ”Success With a Bitter Aftertaste: Success Factors in Inter-
Municipal Cooperation”, Scandinavian Journal of Public Administration 21(4), s. 53–76. 
11 En genomgång av regelverket med hänvisningar till relevanta lagrum och andra källor finns 
i kapitel 5.  
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Överlämnande av huvudmannaskapet eller endast utförandet  

Genom valet av samverkansform kan kommunerna styra om det ska 
tillskapas en ny juridisk person samt om huvudmannaskapet för en 
eller flera verksamheter ska överlåtas eller inte. Kommunalförbund 
och aktiebolag innebär att en ny juridisk person skapas, däremot 
skapas inte en ny juridisk person vid övriga samverkansformer. 
Huvudmannaskapet övergår inte heller till samverkansorganet eller 
avtalsparten vid samtliga samverkansformer, utan bara för kommu-
nalförbund och för verksamheter där det finns särskilda bestämmel-
ser om avtal i speciallagstiftning. Valet för kommunerna står alltså 
här mellan att lämna över det rättsliga ansvaret för en uppgift eller 
att bara överlämna själva utförandet. Behovet av att kunna inkludera 
myndighetsutövning i samverkan påverkar också kommunernas val 
av samverkansform eftersom aktiebolagsformen ger begränsade möj-
ligheter till det.  

En annan faktor som kan påverka valet av samverkansform är om 
verksamheten bedrivs på en konkurrensutsatt marknad. Vad som kan 
framstå som tilltalande med samverkan i ett aktiebolag är att ägarna 
inte är ansvariga för skulderna vid en konkurssituation. I realiteten 
är dock detta en sanning med modifikation, eftersom kommunerna 
ofta både är borgenärer och går i borgen för sina bolags lån. Ett annat 
argument för att driva verksamheter i bolagsform som brukar fram-
hållas är att det skapar skattefördelar för kommunerna.  

Förutsättningar för representation, insyn och ansvarsutkrävande 

Gemensamt för kommunalförbund, gemensam nämnd och aktie-
bolag är att kommunens representanter väljs av fullmäktige. Det är 
alltså fråga om indirekta val. Hur medlemmarna är representerade i 
kommunalförbund och gemensam nämnd avgörs i princip av de sam-
verkande kommunerna. Förutom krav på minimirepresentation i 
kommunallagen (2017:725) finns inga krav på hur de samverkande 
kommunernas inflytande ska garanteras genom representation. Det 
ger kommunerna stor frihet att vid förhandling komma överens om 
hur de vill att representationen ska lösas. Det kan i praktiken vara en 
förutsättning för samverkan i institutionell form att mindre kom-
muner ges en högre representation i förhållande till sin folkmängd, 
för att undvika att den större kommunen får en helt dominerande 



SOU 2020:8 Kommunal samverkan 

375 

ställning i samarbetet. Även för samverkan i aktiebolag finns det 
möjligheter att ge mindre delägare ett oproportionerligt stort infly-
tande. Detta får dock demokratiska implikationer. De demokratiska 
effekterna av kommunal avtalssamverkan gås igenom i Kommun-
utredningens delbetänkande12.  

En vanlig kritik som riktas mot att driva kommunal verksamhet i 
aktiebolagsform är att det finns brister när det gäller partipolitisk 
representation, insyn och ansvarsutkrävande. En viktig skillnad mel-
lan aktiebolag respektive gemensam nämnd och kommunalförbund 
är vilka som är valbara till beslutande organ. Som ledamöter i kom-
munalförbund och gemensam nämnd kan bara förtroendevalda i 
respektive kommun väljas. Till styrelsen i aktiebolag kan dock kom-
munfullmäktige välja en professionell styrelseledamot i stället för en 
förtroendevald. Det ska dock poängteras att detta är något som de 
samverkande kommunerna själva har rådighet över, dvs. om full-
mäktige anser det vara viktigt att det är förtroendevalda som sitter i 
styrelsen kan detta åstadkommas. Det finns inte heller i aktie-
bolagslagen (2005:551) stadgat någon övre gräns för hur många sty-
relseledamöter som får finnas i ett aktiebolags styrelse. Det innebär 
att om de samverkande kommunerna vill åstadkomma en ökad parti-
politisk representation i bolagen genom att öka antalet styrelseleda-
möter är det möjligt på samma sätt som i ett kommunalförbunds 
direktion eller i en gemensam nämnd. Här måste en avvägning göras 
mellan demokratiska värden och krav på effektivitet i beslutsfattan-
det. Samma typ av avvägning måste göras vid bildandet av ett kom-
munalförbund när valet görs mellan förbundsfullmäktige och sty-
relse samt när förbundsordningen fastställs. 

Det är vanligt att kommunalförbund styrs av en förbundsdirek-
tion. Vanligen består direktionen av en ledamot eller ett fåtal leda-
möter från respektive medlemskommun. Det begränsade antalet för-
troendevalda innebär att den politiska representationen är starkt 
begränsad, men styrelseformen underlättar snabba beslut. Opposi-
tionspartier och mindre partier saknar ofta representation i direktio-
nen. Det innebär att den politiska insynen riskerar bli mindre än vad 
den skulle vara om det i stället fanns ett fullmäktige och en styrelse.  

 
12 SOU 2017:77. 
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Förutsättningar för styrning av samverkan 

Nog så viktigt som valet av samverkansform är att kommunerna noga 
överväger hur styrningen av en samverkansform ska ske. En vanlig 
kritik mot t.ex. kommunalförbund är att de är svårstyrda. Kommu-
nalförbund är också rent kommunalrättsligt att beteckna som ett 
slags specialkommun.  

För att praktiskt belysa balansen mellan demokrati och effektivitet i 
en samverkanslösning är kommunalförbund ett lämpligt exempel. För-
bundsordningen utgör ett viktigt styrinstrument för hur balansen 
mellan medlemskommunernas inflytande och kommunalförbundets 
självständighet ska regleras. I förbundsordningen fastställs vilka prin-
ciper som ska gälla för representation, insyn och beslutsfattande. En 
hög grad av inflytande och kontroll från medlemskommunerna kan 
innebära att kommunalförbundets förutsättningar för att driva effek-
tiv verksamhet minskar. Omvänt kan kommunalförbundets förut-
sättningar att driva en effektiv verksamhet öka om det ges större fri-
het att driva verksamheten utifrån verksamhetsmässiga överväganden. 

Det kan konstateras att lagstiftningen ger de samverkande kom-
munerna en rad olika möjligheter till styrning av såväl kommunal-
förbund och gemensamma nämnder som aktiebolag. Hur självstän-
digt ett kommunalförbund eller ett annat samverkansorgan är avgörs 
i väldigt hög grad av medlemmarna. Att styrmedlen används och hur 
de används påverkar samverkansorganets handlingsutrymme och för-
utsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet. Här förefaller 
det saknas undersökningar av hur olika styrmedel påverkar effekti-
viteten i olika samverkansformer i den kommunala sektorn, särskilt 
i förhållande till handlingsutrymmet för samverkansorganet.  

Kommunala kompetensutredningen gjorde i sitt slutbetänkande13 
bedömningen att lagstiftningen redan innehöll många verktyg för 
påverkan och kontroll av kommunalförbund och gemensamma nämn-
der. Samverkan i demokratiska former var därför, ansåg utredningen, 
inte i så hög grad en lagstiftningsfråga utan snarare en fråga om till-
lämpning av regelverket. Kommunutredningen gör samma bedöm-
ning, även när det gäller samverkan i aktiebolagsform. För de sam-
verkande kommunerna handlar det om att ha kunskap om, och 
kunna nyttja de verktyg för styrning som finns för de olika samver-
kansformerna. 

 
13 SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling. 



SOU 2020:8 Kommunal samverkan 

377 

En skillnad mellan samverkansformerna är invånarnas möjlighet 
till laglighetsprövning av beslut. Där sticker samverkan i bolag ut, 
eftersom möjligheten till laglighetsprövning för beslut tagna av bolag 
är begränsad, vilket är en viktig demokrati- och kontrollaspekt.  

13.4 Förekomst av olika samverkansformer 

13.4.1 Kommunalförbund 

Det finns ingen systematisk och återkommande uppdatering över 
antalet kommunalförbund i Sverige. Däremot finns uppgifter från 
tidigare undersökningar och rapporter tillgängliga. Det finns också 
uppgifter i Statistiska centralbyråns (SCB) räkenskapssammandrag 
för kommuner och regioner. 

Antalet kommunalförbund har varierat sedan möjligheten att 
bilda kommunalförbund infördes 1919,14 och antalet förbund har 
minskat drastiskt åren efter genomförda kommunsammanläggningar. 
År 1942 fanns det 509 kommunalförbund i Sverige medan antalet 
minskade till 173 i samband med att storkommunreformen 1953. 
Efter kommunblocksreformen i början av 1970-talet hade antalet 
sjunkit till 47 och i mitten av 1980-talet var antalet nere i 19 för-
bund.15 Antalet förbund har därefter successivt ökat. År 2000 fanns 
60 kommunalförbund och 2016 var antalet uppe i 175.16 Från 2010 
har antalet förbund stått stilla. Däremot har antalet medlemmar i kom-
munalförbunden ökat från 2010.17 År 2016 var medianvärdet fem med-
lemmar per kommunalförbund.  

Totalt 80 procent av alla kommunalförbund driver en enda speci-
fik verksamhet, men det finns också kommunalförbund som driver 
flera verksamheter, flersaksförbund. 

 
14 SOU 1996:137 Kommunalförbund och gemensam nämnd, s. 59. 
15 Ds 2001:61 Samverkan mellan kommuner – för ökad attraktivitet, tillväxt och sund ekonomi, 
s. 62–63. 
16 Uppgiften bygger på data från SKR och bör läsas som ett ungefärligt värde. 
17 Totalt 131 kommuner har anslutit sig till befintliga kommunalförbund 2010–2016. Det 
innebär att kommunalförbunden blivit större med fler medlemmar. Siffrorna bygger på 
uppgifter från SKR. 



Kommunal samverkan SOU 2020:8 

378 

Tabell 13.2 Antal kommunalförbund 2016 utifrån antalet 
registrerade verksamheter 

Antal registrerade verksamheter Antal kommunalförbund 
1 135 
2 12 
3 11 
4 5 
5 1 
6 3 
7 1 
8 2 
Summa 170 

Anm.: Tabellen summerar till 170 kommunförbund beroende på att det saknas uppgifter om registrerad 
verksamhet för 5 kommunalförbund. 
Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR). Egen bearbetning. 

 
 
Kommunalförbundens storlek som andel av kostnader i relation till 
kommunernas totala kostnader är begränsad. Kommunernas sam-
manlagda bruttokostnader uppgick till 673 miljarder kronor 2017, 
varav kommunalförbunden stod för 21 miljarder kronor, dvs. cirka 
3 procent. Detta förklaras bl.a. av att det är ovanligt att kommunerna 
driver de mest kostnadskrävande verksamheterna, t.ex. barnomsorg, 
grundskola eller vård- och omsorg, i kommunalförbund. 

Av tabell 13.3 framgår att räddningstjänsten är det verksamhets-
område som är störst bland kommunalförbunden, mätt i kostnader. 
Pedagogisk verksamhet samt vård- och omsorg är också stora verk-
samheter. Det är relativt vanligt att kommunernas samarbete inom 
gymnasieskolan anordnas genom kommunalförbund. 
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Tabell 13.3 Kostnader i kommunalförbund per verksamhet 

Miljoner kronor  

Verksamhetsområde 2015 2016 2017 

Räddningstjänst 4 565 4 755 4 969 

Infrastruktur 1 406 1 434 1 423 

Energi, vatten och avfall 1 922 2 488 2 633 

Kollektivtrafik etc. 2 285 2 398 2 440 

Pedagogisk verksamhet 3 164 3 463 3 734 

Kultur och fritid 402 325 331 

Vård och omsorg inkl. färdtjänst  318 3 223 3 347 

Individ och familjeomsorg 72 182 180 

Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 602 451 592 

Allmän regional utveckling 286 274 288 

Politisk verksamhet och administration 1 164 1 285 1 250 

Övrig verksamhet 169 178 159 

Verksamhetens kostnader 16 354 20 455 21 345 
Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. 

 
 
Antalet kommunalförbund per verksamhet följer ett delvis annat 
mönster än vad som gäller fördelningen av kostnader. Flest antal 
kommunalförbund finns inom verksamhetsområdena räddningstjänst 
och infrastruktur samt arbetsmarknadsåtgärder. Exempel på vad som 
ingår i infrastruktur är luftvårdsförbund och miljövårdsförbund. 

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder består av samord-
ningsförbund18 där kommuner, region, Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen ingår. 

Pedagogisk verksamhet omfattar till största delen gymnasieför-
bund, övrig högskole- och uppdragsutbildning, svenska för invand-
rare (sfi), särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå (sär-
vux/lärvux) och kommunal vuxenutbildning (komvux). 

 
18 Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka vad gäller reha-
bilitering genom s.k. samordningsförbund. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera 
kommuner eller delar av kommuner. Kommunerna kan vara belägna inom olika regioner. 
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Figur 13.1 Antal kommunalförbund utifrån verksamhetsområde 2016 

Antal kommunalförbund 

 
Anm.: Antalet kommunalförbund i figuren summeras till 258 beroende på att vissa kommunalförbund 
har fler än en verksamhet registrerad. 
Källa: SKR. Egen bearbetning. 

Kommunalförbundens sammansättning 

Kommunutredningen har undersökt hur sammansättningen av kom-
munalförbunden ser ut vad gäller medlemskommunernas storlek. För 
att undersöka sammansättningen har ett urval gjorts där jämförelsen 
enbart omfattar kommunalförbund som består av primärkommuner; 
av den anledningen ingår inte kommunalförbund med region. Sam-
ordningsförbund ingår inte heller. De flesta kommunalförbund har 
stor spridning vad gäller medlemskommunernas storlek; endast 
12 procent av kommunalförbunden har medlemskommuner där dif-
ferensen mellan den största och den minsta medlemskommunen är 
högst 10 000 invånare. 
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Figur 13.2 Befolkningsmässig differens mellan den största och minsta 
kommunen i kommunalförbund 2016 

Antal invånare och antal kommunalförbund 

 
Anm.: Uppgifterna grundar sig på kommunalförbund som enbart har primärkommuner som medlemmar. 
Kommunalförbund med region som medlemmar ingår inte i jämförelsen, inte heller 
samordningsförbund. Totalt omfattas 83 kommunalförbund av jämförelsen. 
Källa: SKR. Egen bearbetning. 

 
 
Som figur 13.2 visar har 36 av 83 kommunalförbund en differens 
som är mer än 50 000 invånare mellan den största och minsta med-
lemskommunen, varav 24 är förbund med fler än 5 medlemskom-
muner. Bland kommunalförbunden med de minsta differenserna har 
7 av 10 enbart 2 medlemskommuner. Bilden är med andra ord att de 
största storleksmässiga variationerna finns i större kommunalför-
bund med många medlemskommuner medan de storleksmässigt mer 
homogena förbunden i första hand finns bland mindre kommunal-
förbund med få medlemskommuner. 

13.4.2 Gemensamma nämnder 

Antalet gemensamma nämnder har ökat i Sverige. År 2002 samver-
kade knappt 25 procent av kommunerna i gemensamma nämnder; 
2016 hade siffran stigit till 77 procent. 2016 fanns 184 gemensamma 
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nämnder.19 Den vanligaste verksamheten i gemensam nämnd är admi-
nistration, bl.a. gemensam upphandlingsnämnd, lönehantering och 
växel. Överförmyndare, it samt miljö- och bygg är också vanliga verk-
samheter som drivs i formen av gemensam nämnd. Dessutom är det 
vanligt att kommunerna ingår i gemensam nämnd med region, exem-
pelvis gemensam hjälpmedelsnämnd. Det fanns 25 gemensamma nämn-
der mellan regionen och kommunen 2016. 

Tabell 13.4 Antal och andel gemensamma nämnder per verksamhet 2016 

Kategori Antal nämnder Antal kommuner Andel (%) 
Administration 41 151 22 
Överförmyndare 33 117 18 
Gemensam nämnd region-
kommun 25 167 14 
It 16 62 9 
Miljö och bygg 16 44 9 
Individ- och familjeomsorg 8 32 4 
Folkhälsa, företagshälsa, 
rehabilitering 7 27 4 
Gymnasium och 
vuxenutbildning 7 19 4 
Räddningstjänst 7 16 4 

Vatten, avfall, renhållning 7 22 4 
Hemsjukvård, hjälpmedel 5 32 3 
Upphandling 4 23 2 
Kultur 1 2 1 
Språktolk 1 9 1 
Övrigt 6 15 3 
Totalt 184  100 

Källa: SKR. Egen bearbetning. 

De gemensamma nämndernas storlek 

Vid undersökning av de gemensamma nämndernas storlek och sam-
mansättning har enbart gemensamma nämnder med primärkommu-
ner som medlemmar använts. Gemensamma nämnder mellan region 
och kommun har exkluderats då de naturligt innebär stor variation 
på medlemmarnas storlek. Dessutom avser de gemensamma nämn-

 
19 Uppgifterna bör läsas som ungefärliga värden. De bygger på uppgifter från SCB för mandat-
perioden 2002–2006 samt från SKR för värden 2016. 
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derna samverkan mellan olika huvudmän, region och kommun, och 
i detta fall vill vi få en bild av primärkommunernas gemensamma 
nämnders storlek och sammansättning. 

Medianvärdet på antal medlemmar i en gemensam nämnd är 3. 
Huvuddelen av de gemensamma nämnderna har därmed relativt få 
medlemmar, 25 nämnder har fler än 5 medlemmar. Sammansättningen 
av de gemensamma nämnderna visar också att det finns relativt stora 
skillnader i storlek på de samverkande kommunerna. I 7 av 10 gemen-
samma nämnder skiljer det mer än 10 000 invånare mellan den största 
och den minsta kommunen. 

Figur 13.3 Befolkningsmässig differens mellan den största och minsta 
kommunen i gemensamma nämnder 2016 

Antal invånare och antal gemensamma nämnder 

 
Källa: SKR. Egen bearbetning. 

 
 
I 41 gemensamma nämnder (26 procent) är differensen större än 
50 000 invånare mellan den största och minsta kommunen. I 45 pro-
cent av de gemensamma nämnderna är differensen större än 20 000 in-
vånare. Bilden är med andra ord att det är relativt stor skillnad i kom-
munernas storlek i de gemensamma nämnderna. 

En stor variation på medlemskommunernas storlek i den gemen-
samma nämnden innebär normalt att det är stora variationer i par-
ternas resurser. Det påverkar i vilken grad var och en av medlem-
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marna kan bidra till samverkan. En stor differens mellan den största 
och minst kommunen medför att inslaget av ömsesidighet i sam-
verkan riskerar att bli svagt. I praktisk mening blir det i de fallen den 
största kommunen som bidrar med resurser och kompetens för den 
minsta kommunens räkning.  

Olika kommunkategoriers anslutning till gemensam nämnd 

Bland kommunkategorierna20 är det vanligast att avlägsna och mycket 
avlägsna landsbygdskommuner ingår i gemensam nämnd, (89 respek-
tive 87 procent). Minst vanligt är det bland storstadskommuner 
(52 procent). 

Figur 13.4 Andel av kommuner som ingår i gemensam nämnd 2016  

Procent 

 
Källa: SKR. Egen bearbetning. 

13.4.3 Avtalssamverkan 

Bestämmelser om en generell rätt till avtalssamverkan i kommunal-
lagen trädde i kraft den 1 juli 2018.21 Det innebär att en kommun 
eller en region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller 

 
20 Se avsnitt 6.1.1 och bilaga 3 för en beskrivning av kommunkategorierna.  
21 Se 6 kap. 1 § och 9 kap. 37 och 38 §§ kommunallagen. 
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delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region. Sådan 
avtalssamverkan hindras inte av lokaliseringsprincipen (se även 
kapitel 5).22 Möjligheten till avtalssamverkan har enligt Kommun-
utredningens erfarenheter mottagits väl av kommunerna även om 
det fortfarande finns en osäkerhet om vilka begränsningar som upp-
handlingslagstiftningen innebär för kommuners möjlighet att ingå 
avtal med varandra. Det är dessutom svårt att få en bild av i vilken 
utsträckning kommuner använder sig av avtalssamverkan samt om 
antalet ingångna avtal har ökat sedan lagändringen trädde i kraft. 

Statskontoret framhöll i en rapport i juni 201923 att regeringen 
bör följa upp hur kommuner och regioner använder sig av möjlig-
heten till avtalssamverkan, i syfte att säkerställa att lagändringen har 
fått avsedd effekt. Statskontoret menade att det inom ramenför en 
uppföljning skulle vara möjligt att kartlägga vilka kommuner och 
regioner som har nyttjat de nya möjligheter som lagstiftningen ger 
och vilka resultat som har uppnått genom samverkan. Regeringen bör 
också identifiera och analysera upplevda och reella rättsliga begräns-
ningar för kommunal avtalssamverkan.  

13.4.4 Kommunala företag 

År 2017 fanns det drygt 1 800 kommunägda företag i Sverige.24 Ök-
ningen av antalet var relativt måttlig från 2014, cirka 3 procent. Cirka 
350 av de kommunala bolagen ägs gemensamt av flera kommuner. 

Huvuddelen av företagen är verksamma inom sektorerna fastig-
heter och företagstjänster samt energi och miljö. Dessa båda sekto-
rer stod för över 75 procent av företagen (se tabell 13.5). 

 
22 Se 9 kap. 37 § kommunallagen och prop. 2017/2108:151. 
23 Statskontoret (2019), Förvaltningspolitik i förändring – långsiktiga utvecklingstendenser och 
strategiska utvecklingsbehov, 2019:103, s. 61. 
24 SCB:s statistikdatabas. Antalet avser företag som ägs till minst 50 procent av kommuner. 
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Tabell 13.5 Antal och andel kommunägda företag efter bransch 2017 

Bransch Antal företag Andel % 

Fastighetsbolag och företagstjänster 970 53 
Företag inom energi och miljö 449 25 
Jordbruk; byggindustri; kreditinstitut; för-
säkringsbolag; civila myndigheter och för-
svaret; samt personliga och kulturella tjänster 183 10 
Transportföretag; informations- och 
kommunikationsföretag 161 9 
Handel samt hotell och restauranger 26 1 
Enheter inom utbildning samt vård  
och omsorg 22 1 
Tillverkningsindustri; gruvor och mineral-
utvinningsindustri 12 1 
Totalt, alla branscher 1 823 100 

Källa: SCB:s statistikdatabas. 

 
 

Företagen hade 2017 drygt 52 000 anställda, och den ekonomiska 
storleken är betydande; 2017 uppgick de kommunala företagens netto-
omsättning till 203 miljarder kronor.25 

13.4.5 Andra former av samverkan 

Vid sidan av kommunalförbund, gemensam nämnd, gemensamt bolag 
och avtalssamverkan förekommer en rad andra typer av samverkan 
mellan kommuner, ofta mer löst sammanhållna samverkansorgan i 
form av nätverk eller ideella föreningar som i många fall är foku-
serade på intressebevakning och opinionsbildning. Det är dock svårt 
att få en heltäckande bild av de olika nätverk och intressesamman-
slutningar mellan kommuner som finns i Sverige. Några exempel på 
nätverk för samverkan mellan kommuner som Kommunutredningen 
har haft kontakt med under utredningsarbetet är Familjen Helsingborg, 
Region 10, Södertörnskommunerna och Intresseföreningen Bergslaget: 
  

 
25 SCB:s statistikdatabas. Uppgifterna avser kommunala bolag där kommunen har mer än 
50 procents ägande. 
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 Familjen Helsingborg består av 11 kommuner i nordvästra Skåne.  

 Organisationen Region 10 består av 8 kommuner i Västerbottens 
inland och två kommuner i Norrbottens inland. 

 Södertörnskommunerna omfattar 8 kommuner i södra Stockholms 
län. 

 Intresseföreningen Bergslaget består av 5 regioner och 23 kom-
muner i Bergslagen.  

Samtliga dessa fyra organisationer har ett likartat syfte, nämligen att 
lyfta fram de deltagande kommunernas roll i utvecklingen i regio-
nen. De fungerar också som ett paraply för samverkan inom speci-
fika verksamhetsområden. 

Ett annat exempel på samverkansformer är kommunförbunden, 
dvs. de intresseföreningar som finns för kommunerna på länsnivå. 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR är kommunernas och regio-
nernas intresse- och arbetsgivarorganisation på nationell nivå. Orga-
nisationen Småkom är ett exempel på en intresseorganisation för en 
viss kategori kommuner, i det här fallet befolkningsmässigt små 
kommuner.  

Samverkan förekommer även med kommuner och regioner i de 
andra nordiska länderna, bl.a. genom gränsregionala samarbetskom-
mittéer där kommuner deltar. 

13.5 Ekonomiska effekter  

Trots en omfattande samverkan mellan kommuner finns det för-
hållandevis få studier som mäter dess effekter. För svenska för-
hållanden har, vad Kommunutredningen kunnat erfara, i princip inga 
robusta kvantitativa studier gjorts över ekonomiska effekter av mellan-
kommunal samverkan. Däremot finns ett antal fallstudier som stu-
derar samverkan ur olika perspektiv26 och dessa kan vara intressanta, 
eftersom de ger möjligheter att få kvalitativ information om för-

 
26 Se exempelvis Mörndal, M (2018), Vi måste takta! En studie av organisering av samverkan; 
Albrecht, I. (2018), Mellankommunal samverkan och demokrati – en fallstudie av Familjen 
Helsingborg, masterarbete i fysisk planering, Blekinge tekniska högskola; Gutlic, S. (2015), 
Samverkan mellan kommuner – en fallstudie om fyra kommuner i Västra Götaland, masterupp-
sats, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet; Mattisson, O. och Ramberg, U. (2013), 
VA SYD Framväxt och värdering av ett kommunalförbund och Mattisson, O. (2016), Kom-
munal samverkan inom avfallssektorn, Erfarenheter och utvecklingstendenser, rapport 2016:24.  
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hållanden inom en eller några specifika fall av samverkan. Problemet 
med fallstudier är dock att de är svåra att använda för att generalisera 
kunskap. Ofta blir slutsatserna i hög grad beroende på kontextuella 
faktorer. Ett annat problem är att resultaten i regel bygger på själv-
skattningar, det vill säga personers uppfattning av effekter och resultat 
av samverkanslösningen. Personers uppfattning av effekter behöver 
nödvändigtvis inte alltid överensstämma med vad som faktiskt kan 
mätas och beläggas. 

13.5.1 Internationella studier om effektivitet 
i interkommunal samverkan 

Även ur ett europeiskt perspektiv är det förhållandevis sparsmakat 
med systematiskt genomförda studier av ekonomiska effekter av 
interkommunal samverkan. Inom europeisk och amerikansk forsk-
ning finns ett antal studier som undersöker effektiviteten av sam-
verkan inom vatten, avlopp och avfallshantering. Bel och Warner har 
i en sammanställning från 2015 identifierat åtta artiklar som syste-
matiskt utvärderar kostnadseffektivitet i mellankommunala samver-
kansformer.27 Sju av artiklarna omfattar avfallshantering. Slutsatserna 
från studierna är inte entydiga. Fem av dem finner att kostnaderna 
minskar om kommunerna driver verksamheten i samverkan medan 
två finner att kostnaderna ökar; en artikel indikerar att kostnaderna 
minskar, men inte på en statistiskt signifikant nivå. 

I en studie från Nederländerna har forskarna Allers och de Greef 
undersökt hur mellankommunal samverkan påverkar kommunala 
kostnader.28 Forskarnas slutsats är att mellankommunal samverkan 
inte innebär en lägre kostnadsnivå för den genomsnittliga kommu-
nen. De finner däremot att kostnaderna ökar för små och stora 
kommuner medan kostnaderna är oförändrade i medelstora kom-
muner. Inom ett specifikt område, hantering av skatter (tax collec-
tion), finner forskarna att kostnaderna minskar genom mellankom-
munalt samarbete.29  

 
27 Bel, G. och Warner, M. (2015) ”Intermunicipal cooperation and costs: Expectations and 
evidence”, Public Administration 93(1), s. 52–67. 
28 Allers, M. A. och de Greef, J.A. (2018), ”Intermunicipal cooperation, public spending and 
service levels”, Local Government Studies, 44:1. 
29 Ibid. 
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I en genomgång av forskningslitteratur från Nederländerna finner 
forskarna Voorn, van Genughten och van Thiel stöd för att mellan-
kommunal samverkan kan vara effektiv i fråga om renhållning och 
vattenförsörjning.30 Forskarna betonar dock att slutsatserna är tenta-
tiva beroende på den begränsade litteratur som finns på området.  

I en studie av samverkan mellan franska kommuner 1994–2003 
finner forskarna inga effekter på kostnader. Mellankommunal sam-
verkan ger, enligt forskarna, inga effekter i termer av lägre kostnader 
för de samverkande kommunerna.31 

Forskningen pekar i olika riktningar när det gäller kostnads-
effektivitet och mellankommunala samverkansformer. Intrycket från 
europeisk forskning är att samverkan kan innebära möjligheter till 
kostnadseffektivisering inom kommunaltekniska områden som t.ex. 
vatten- och avlopp samt renhållning. Det är verksamheter som är 
kapitalintensiva, vilket innebär att ekonomiska skalfördelar kan reali-
seras om de rätta strukturella förutsättningarna finns. Samtidigt fram-
kommer en splittrad bild där olika forskare kommer fram till olika 
slutsatser. Det finns också indikationer på att studier där positiva 
effekter hittas företrädesvis gäller länder med förhållandevis små 
kommuner, både till ytan och befolkningsmässigt, t.ex. Spanien, medan 
det är svårare att se effekter i länder med i genomsnitt större kom-
muner t.ex. Norge.32 Av den befintliga forskningslitteraturen har inte 
Kommunutredningen kunnat hitta några systematiskt genomförda 
utvärderingar inom områdena barn- och utbildning samt äldreom-
sorg. Det är därför svårt att veta något närmare om hur effektiv sam-
verkan kan vara inom dessa områden, vilka står för en majoritet av 
de kommunala kostnaderna. Som framgår av genomgången av före-
komsten av olika samverkansformer (avsnitt 13.4) är det dock ovan-
ligt att svenska kommuner bedriver samverkan inom dessa områden, 
med undantag för gymnasieskolan. 

 
30 Voorn, B., van Genughten, M., och van Thiel, S. (2017), ”The efficiency and effectiveness 
of municipally owned corporations: a systematic review” Local government studies, 43(5). 
31 Frère, Q., Leprince, M. och Paty, S. (2012), The impact of inter-municipal cooperation on 
local public spending. Working paper GATE 2012–25. 
32 Bel. G. och Warner, M. (2015) ”Intermunicipal cooperation and costs: Expectations and 
evidence”. Public Administration 93(1), s. 62. 
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13.5.2 Störst möjlighet att nå effektivitetsvinster 
i teknisk verksamhet 

Teoretiskt sett finns större potentialer att uppnå ekonomiska skal-
fördelar genom samverkan för små kommuner än för stora kom-
muner.33 Möjligheten att kunna realisera skalfördelar är beroende på 
vilken typ av verksamhet som avses, samt i vilken grad verksamheten 
behöver bedrivas lokalt eller om den är mer okänslig för avstånd. För 
utpräglad lokal verksamhet, t.ex. förskola och hemtjänst för äldre, 
kan det vara svårt att skapa stordriftsfördelar genom att centralisera 
verksamheten. Servicen behöver ges nära barnens bostad eller i den 
äldres hem. Till viss del gäller även det för kommunalteknisk verk-
samhet men i den verksamheten finns ändå större möjligheter att 
uppnå skalfördelar exempelvis genom ett större vattenreningsverk, 
avloppsverk eller sophantering, givet att de geografiska avstånden 
inte är för stora. Det finns också bättre möjligheter att dela invester-
ingskostnader, eftersom kommunalteknisk verksamhet är en kapi-
talintensiv verksamhet. 

13.5.3 Transaktionskostnader 

Samverkan innebär också tillkommande kostnader i form av trans-
aktionskostnader. En grov indelning av transaktionskostnader kan 
göras genom att dela upp kostnader som uppstår före (ex ante) eller 
efter (ex post) ett avtal upprättas, eller innan en offentligrättslig inter-
kommunal samverkanslösning startas.34 

Kostnader som uppstår ex ante handlar om informations- och 
sökkostnader, förhandlingskostnader och kontraktskostnader. Kost-
nader som uppstår ex post är kostnader förknippade med övervak-
ning, kontroll, administration, utträden m.m. Även om det finns en 
hel teoribildning runt transaktionskostnader är kunskapsläget rela-
tivt dåligt när det gäller att beräkna hur stora transaktionskostna-
derna kan bli vid olika typer av interkommunal samverkan. För att 

 
33 Bel. G. och Warner, M. (2015) ”Intermunicipal cooperation and costs: Expectations and 
evidence”. Public Administration 93(1), s. 62. 
34 För en mer utförlig redogörelse om transaktionskostnader vid interkommunal samverkan, 
se Thomasson, A. (2017), Studie av mellankommunal samverkan ur ett effektivitetsperspektiv 
med fokus på transaktionskostnader – en kunskapsöversikt, underlagsrapport till Kommun-
utredningen. 
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kunna bedöma de ekonomiska effekterna av interkommunal sam-
verkan behöver transaktionskostnaderna vägas in. 

Forskning pekar på att strukturella faktorer har betydelse för 
storleken på transaktionskostnaderna. Samverkan som omfattar kom-
muner som liknar varandra i problembild och storlek har bättre för-
utsättningar att hålla nere transaktionskostnaderna än ojämlika kom-
muner med olika problembild. Det är också generellt lättare att hålla 
nere transaktionskostnaderna med få kommuner än med ett stort 
antal. 

Möjligheterna att styra och övervaka den verksamhet som ingår i 
det interkommunala samarbetet försämras, eftersom medlemskom-
munerna får ett svagare inflytande än vad som skulle vara fallet om 
verksamheten drivs i egen regi. Det uppstår också en skevhet i för-
delningen av transaktionskostnader för övervakning, eftersom dessa 
uppstår hos medlemskommunerna och inte i den gemensamma orga-
nisation som skapats. Eventuella effektiviseringsvinster i samverkans-
organet kan därmed delvis ätas upp av ökade övervakningskostnader 
hos medlemskommunerna.35 För att bedöma de ekonomiska effek-
terna behöver också medlemskommunernas transaktionskostnader 
vägas in. 

13.5.4 Analys av kostnadseffektivitet i räddningstjänstförbund 

Kommunutredningen har gjort en analys av effektiviteten i rädd-
ningsförbund i svenska kommuner. Att analysen gjorts av rädd-
ningstjänsten beror på att det finns god tillgång till kostnadsdata för 
kommunalförbund inom räddningstjänsten. Det är också vanligt att 
kommuner väljer att organisera räddningstjänsten i kommunalför-
bund, vilket gör det möjligt att konstruera grupper med kommuner 
som ingår i räddningstjänstförbund respektive kommuner som inte 
ingår i förbund som jämförelsepunkter. Det har dessutom bedömts 
att räddningstjänstens verksamhet i hög grad är lagreglerad vilket 
underlättar jämförelser.. 
  

 
35 Allers, M. A. och de Greef, J.A. (2018), ”Intermunicipal cooperation, public spending and 
service levels”, Local Government Studies, 44:1. 
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Studiens genomförande 

Analysfrågan är vilka de kostnadsmässiga effekterna är för en kom-
mun att ingå i räddningsförbund? Analysen har genomförts genom 
att jämföra kostnadsutvecklingen för kommuner som ingår i ett för-
bund (inkluderar både kommunalförbund och gemensam nämnd) 
med kostnadsutvecklingen för kommuner som inte ingår i ett rädd-
ningsförbund och därmed driver räddningstjänsten i egen regi. I den 
internationella utvärderingslitteraturen brukar denna effekt kallas 
för ”average treatment effect on the treated” (ATT).36 I det här fallet 
utgörs behandlingen (treatment) av att en kommun går in i ett rädd-
ningstjänstförbund. Ett grundläggande problem i att skatta den kost-
nadsmässiga effekten av att gå in i ett räddningsförbund är att det 
inte går att veta vilken kostnad kommunen skulle haft om den inte 
gått in i ett räddningstjänstförbund – det s.k. kontrafaktiska utfallet. 
Eftersom detta inte kan observeras för de behandlade kommunerna 
används kostnaden för jämförbara kommuner som inte gått in i ett 
räddningstjänstförbund som en uppskattning av det kontrafaktiska 
utfallet.  

I analysen används en variant av en s.k. matchningsestimator; 
med matchning menas helt enkelt att det för varje kommun som går 
in i ett räddningsförbund identifieras en eller flera kommuner som 
inte går in i ett räddningsförbund, men som är så lika som den kom-
mun som går in i ett räddningsförbund som möjligt. För enkelhetens 
skull kallas den grupp som gått in i räddningsförbund behandlade kom-
muner och gruppen kommuner som inte gått in i räddningsförbund 
för jämförelsekommuner.  

I första hand är det den historiska kostnadsutvecklingen som är i 
fokus när jämförbara kommuner identifieras för räddningstjänst. 
För varje behandlad kommun eftersträvas jämförelsekommuner som 
uppvisar samma utveckling av kostnaden för räddningstjänst fram 
till tidpunkten för inträde i räddningsförbundet. Utöver den histo-
riska kostnadsutvecklingen för räddningstjänst så matchas också kom-
munernas kommunkategoritillhörighet (se kapitel 6)37 och befolk-
ningsstorlek före tidpunkten för inträde i räddningsförbund.  

 
36 Den genomsnittliga behandlingseffekten för de behandlade är en direkt svensk översättning. 
37 Kommunkategoritillhörigheten baseras på Tillväxtanalys indelning av kommuner. För mer 
detaljerad information om kommunklassificeringen se Tillväxtanalys (2014), Bättre statistik för 
bättre regional- och landsbygdspolitik, rapport 2014:04. 
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Analysen baseras på statistik över kommunernas kostnader för 
räddningstjänst 1995–2016. Med utgångspunkt från dessa data har 
en panel skapats bestående av tolv kohorter av kommuner som kan 
observeras under elva år. Den första kohorten observeras under perio-
den 1995–2005, där eventuellt inträde i räddningsförbund äger rum 
2000. Den sista kohorten observeras 2006–2016, där eventuellt in-
träde äger rum 2011; totalt 73 kommuner gick in i ett räddnings-
förbund 2000 till 2011.38 Det förekommer också att kommuner 
bildar gemensam nämnd för räddningstjänsten. Under den studerade 
tidsperioden gick åtta kommuner in i gemensamma nämnder. Dessa 
kommuner har i detta sammanhang förts till kategorin behandlade 
kommuner.39 Således består den behandlade gruppen av 81 kommuner. 

För varje kohort jämförs de kommuner som gick in i ett rädd-
ningsförbund eller gemensam nämnd det aktuella året med jämför-
bara kommuner som inte gick in i ett räddningsförbund eller gemen-
sam nämnd det året eller senare under perioden. Med detta upplägg 
kan både behandlade kommuner och jämförelsekommuner observeras 
varje år under intervallet  till , där eventuellt inträde i rädd-
ningsförbund alltså äger rum år . 

Resultat 

Det övergripande resultatet är att det inte går att se några statistiskt 
säkerställda skillnader i kostnad per invånare för räddningstjänst 
mellan behandlade kommuner och jämförelsegruppen. Den stora 
bilden är därmed att det inte går att säga att räddningsförbund och 
gemensam nämnd är ekonomiskt mer effektiva än vad som är fallet 
för kommuner som driver räddningstjänsten i egen regi (jämförelse-
kommunerna).  

I ett andra steg har en analys gjorts för att se om det finns sta-
tistiskt säkerställda skillnader för vissa kommunkategorier. Vid en 
sådan analys visar det sig att det finns skillnader för de stora kom-
munerna, det vill säga storstadskommuner och storstadsnära kom-

 
38 Antalet kommuner som gick in i räddningstjänstförbund respektive år: 10 kommuner 2000, 
5 kommuner 2001, 6 kommuner 2002, 3 kommuner 2003, 6 kommuner 2004, 9 kommuner 
2005, 2 kommuner 2006, 1 kommun 2007, 2 kommuner 2008, 14 kommuner 2009, 14 kommuner 
2010 och 1 kommun 2011. 
39 Organisationsformerna kommunalförbund och gemensam nämnd skiljer sig åt men bedöm-
ningen är dock att dessa ligger så nära varandra att de förts till samma kategori, dvs. behandlade 
kommuner, för denna analys. 
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muner. Resultaten visar att kostnaden per invånare för räddnings-
tjänst är lägre för storstadskommuner och storstadsnära kommuner 
i den behandlade gruppen än för kommuner i jämförelsegruppen. 
Dessutom verkar skillnaderna öka över tid. Resultaten pekar därför 
på att det har varit kostnadsmässigt effektivt för dessa kommuntyper 
att ansluta sig till räddningsförbund eller gemensamma nämnder. 
Resultaten är signifikanta på 5-procentsnivå för år t + 5. 

Däremot visar resultaten inga effekter när det gäller övriga kom-
muntyper. För täta kommuner samt landsbygdskommuner, går det 
alltså inte att hitta stöd för att räddningsförbund och gemensam 
nämnd medför en mer kostnadseffektiv räddningstjänst. 

Av resultaten framgår inte orsakerna till varför resultaten är olika 
för olika kommuntyper. En hypotes kan vara att storstadskommu-
nerna har bättre möjligheter att uppnå ekonomiska skalfördelar än 
vad som är fallet för de övriga kommuntyperna. Korta avstånd och 
hög befolkningstäthet talar rimligen för bättre möjligheter att dela 
på fasta kostnader, t.ex. olika typer av utrustning, fordon och annat 
än vad som är fallet för landsbygdskommuner med långa avstånd. 
Det bör även finnas bättre möjligheter att samnyttja personal och 
räddningsstationer inom ett storstadsområde. 

Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att analysen strikt 
begränsar sig till kostnadseffektivitet. Det finns givetvis andra motiv 
till varför kommuner väljer att bedriva räddningstjänst i samverkan 
med andra kommuner. Tillgången till kompetens och organisatorisk 
stabilitet är vanliga sådana motiv.40 

13.6 Demokratiaspekter 

Det finns en rad demokratiimplikationer för olika typer av kommu-
nal samverkan. All samverkan innebär att den egna kommunen av-
händer sig en viss del av styrningen och kontrollen av den verksam-
het som är föremål för samverkanslösningen. Inom forskningen disku-
teras ibland samverkan utifrån en grundläggande avvägning mellan 
demokratiska värden och effektivitet.41 Avvägningen kan uttryckas i 

 
40 Se också SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst.  
41 Se t.ex. Andersen, O. J. (2011), ”Balancing Efficiency, Effectiveness and Democracy 
in organizing Inter-Municipal Partnerships: Conflicting aims?” Scandinavian Journal of 
Public Administration 15 (2), s. 25–46; Jacobsen, D.I. och Kiland, C. (2017), ”Success With a 
Bitter Aftertaste: Success Factors in Inter-Municipal Cooperation” Scandinavian Journal of 
Public Administration 21(4), s. 53–76.  
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termer av om betoningen läggs på inputvärden eller outputvärden i 
ett politiskt system. Stor betoning på inputvärden innebär att stor 
hänsyn tas till möjligheter till insyn, påverkan och representation av 
de ingående kommunerna i samverkanslösningen. Om fokus mer 
sätts på outputvärden kan minskad insyn och påverkan accepteras 
om samverkan innebär ökad effektivitet genom att verksamheten 
kan drivas mer kostnadseffektivt eller om bättre kvalitet kan erhållas 
till samma kostnad. I någon mening innebär alla typer av samverkan 
en avvägning mellan de båda perspektiven. 

13.6.1 Balans mellan demokrati och effektivitet 

Teoretiskt sett finns tre tänkbara modeller som kan beskriva balan-
sen mellan input- och outputvärden i samverkan. En optimal modell 
för samverkan innebär att både demokratiska värden och effektivi-
teten kan stärkas. I praktisk mening kan dock en sådan modell vara 
svår att uppnå, eftersom all samverkan i någon mening innebär att 
kommunens egen politiska kontroll minskar.  

En andra modell är att större betoning ställs på inputvärden än 
outputvärden vilket leder till ett slags demokratiskt ”överskott” men 
med svagare betoning på effektivitet. I en sådan modell blir det exem-
pelvis viktigt att de politiska partierna i medlemskommunerna kan 
representeras i samverkansorganet, och då även mindre partier. Det 
blir också viktigt att medlemskommunerna har stor kontroll över 
samverkansorganet, exempelvis genom att medlemskommunerna ska 
höras innan större principiellt viktiga beslut kan tas av samverkans-
organet.  

En tredje modell är att betoningen görs på outputvärden i sam-
verkanslösningen och att en svagare politisk styrning och kontroll 
kan accepteras. I en empirisk studie från Norge finner den norska 
statsvetaren Ole Johan Andersen att större betoning gjorts på input-
värden i den studerade norska samverkan, vilket innebär att effek-
tivitetsvärden fått stå tillbaka.42 

Det bör påpekas att de tre modellerna är teoretiska modeller som 
använts vid en analys av samverkan; i praktisk mening finns ofta 
nyanser i de olika modellerna. Legitimiteten i ett politiskt system 
bestäms inte bara av inputvärden utan också i hög grad av out-

 
42 Ibid, s. 41. 
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putvärden, dvs. vilken kvalitet eller service ett politiskt system kan 
leverera till invånarna.43 Det kan också i praktisk mening vara svårt 
att dra skarpa gränser mellan de olika modellerna, utan det kan sna-
rare handla om att input- och outputvärdena balanseras olika. 

Möjlighet till styrning och kontroll 

Vilka principer som gäller för beslutsfattande har stor betydelse för 
medlemskommunernas inflytande och styrningsmöjligheter i ett 
samverkansorgan.  

I grunden finns en inbyggd svårighet att balansera respektive kom-
muns önskemål och behov mot samverkansorganet. Lokala politiker 
kan vara ovilliga att överlämna en större del av beslutsmakten till ett 
samverkansorgan, vilket medför svårigheter att realisera potentia-
lerna i samverkan. Bland annat kan möjligheterna till effektivisering 
av den verksamhet som samverkansorganet bedriver påverkas. Olika 
krav från medlemskommunerna medför därtill svårigheter att skapa 
förutsättningar för en effektiv ledning och styrning för samverkans-
organet.44 Det kan t.ex. handla om olika prioriteringar mellan kom-
munerna vad gäller tjänsters utformning och omfattning samt krav 
på godkännande av samverkansorganens beslut i respektive kommuns 
fullmäktige. Dilemmat blir att det kan vara svårt att maximera effek-
terna av samverkan både på kommunal nivå och på samverkansnivå. 
Ju mer krav på styrning och kontroll över verksamheten från de 
enskilda medlemskommunerna, desto svårare att driva samverkans-
organet flexibelt och effektivt. 

13.6.2 Val och ansvarsutkrävande i offentligrättsliga 
samverkansformer 

I ett representativt politiskt system behöver två fundamentala meka-
nismer finnas: regler och procedurer för allmänna val samt möjlig-
heter till ansvarsutkrävande. Vid allmänna val utser medborgarna 
politiska företrädare som ska tillvarata deras intressen. Möjligheterna 
till ansvarsutkrävande är central i en demokrati, eftersom det utgör 

 
43 Rothstein, B. (2008), Creating Political Legitimacy: Electoral Democracy versus Quality of 
Government. Working paper series 2008:2. 
44 Mattisson, O. och Ramberg, U. (2015), ”Co-owned local government organisations: Condi-
tions for strategy development”, Financial accountability and management, 31(3), s. 269–286. 



SOU 2020:8 Kommunal samverkan 

397 

det instrument som väljarna har att välja bort politiker som misskött 
sig, eller att ge politiker förnyat förtroende.  

Vid samverkan mellan en stor kommun och ett antal mindre 
kommuner kan antalet ledamöter, och röster i det beslutande sam-
verkansorganet, vara viktade så att den stora kommunen inte får egen 
majoritet. Att majoritetsförhållanden läggs så att större kommuner 
får relativt mindre inflytande än vad deras storlek skulle motivera 
kan vara en praktisk konstruktion för att möjliggöra att samverkan 
kan komma igång över huvud taget.  

En röstfördelning som strikt utgår från befolkningsunderlag 
skulle i många fall medföra att en stor kommun skulle bli så domi-
nerande att den skulle kunna få egen majoritet, vilket skulle innebära 
en risk för att den kör över mindre medlemskommuner. Ur ett demo-
kratiskt perspektiv kan det hävdas att det uppstår ett demokratiskt 
underskott för den stora kommunen, eftersom dess inflytande över 
beslutsprocessen tenderar bli mindre än vad dess befolkningsunder-
lag ger. Inflytandet från väljarna i den stora kommunen blir därmed 
relativt mindre än väljarnas inflytande från de mindre kommunerna. 

Det är inte heller givet att den politiska fördelningen mellan olika 
partier återspeglas i ett samverkansorgan. Det kan bli en annan poli-
tisk majoritet i samverkansorganet än vad som är fallet i medlems-
kommunernas fullmäktige. 

Ansvarsutkrävande 

Väljarnas möjlighet till ansvarsutkrävande försvagas i offentligrätts-
liga samverkansformer genom att det inte är lika tydligt för väljarna 
vilka som ska ställas till ansvar för verksamheten. Ansvaret för en 
verksamhet som drivs i offentligrättsliga samverkansorgan ligger på 
ledamöterna i samverkansorganet. Eftersom ledamöterna utses från 
de olika ingående medlemskommunerna har också ledamöter från 
andra medlemskommuner en del av ansvaret för den verksamhet 
som drivs i hela det område som samverkan omfattar. Det innebär 
att en ledamot från kommun A också kan besluta om verksamhet 
som berör kommun B. En väljare i kommun B kan dock inte rösta 
bort en ledamot från kommun A, vilken har utsetts av en annan med-
lemskommun. Ansvarsutkrävandet blir på så sätt försvagat. Väljaren 
kan visserligen i någon mening ställa ledamoten från sin egen hem-
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kommun till svars, genom att rösta på något annat parti i fullmäk-
tigevalet. Ansvarskedjan är dock inte helt glasklar och den kom-
pliceras av att det är svårare för väljarna att ha insyn över hur leda-
möter i samverkansorganet agerat i olika frågor eftersom besluten 
fattas av ledamöter från olika medlemskommuner. 

Väljarna kan dock driva opinion att avsluta samverkan, om det är 
ett allvarligt missnöje med verksamheten. Det får dock ses som ett 
otympligt instrument för ansvarsutkrävande. 

13.7 En strategisk samverkan 

Kommunutredningen ska enligt direktiven även analysera en mer 
strategisk och sammanhållen samverkan. I direktiven anges att sam-
verkan många gånger tillkommit för att hantera konkreta problem 
inom olika verksamheter. Enligt direktiven finns det behov av att  

dels skapa mer långsiktiga och strategiska lösningar inom de verksam-
heter som kommunerna bedriver i samverkan, dels utveckla formerna 
för kommunernas inflytande, insyn och styrning. Mot denna bakgrund 
bör kommittén analysera förutsättningarna för en mer strategisk sam-
verkan, t.ex. genom en mer sammanhållen struktur för samarbete.45  

Kommunutredningen har tolkat direktiven så att det handlar om att 
undersöka förutsättningarna för samverkan mellan kommuner i mer 
fasta konstellationer med ett större djup i samverkan och ambitionen 
att bygga upp en långsiktig samverkan. Det finns redan i dag flera 
exempel på kommuner som bedriver eller har ambitionen att bedriva 
en mer strategisk samverkan i fasta konstellationer. Några av de kom-
munkonstellationer som Kommunutredningen har haft kontakt 
med under utredningsarbetet är Köping, Arboga och Kungsör samt 
Mariestad, Gullspång och Töreboda. Ett exempel på mer strategisk 
samverkan mellan ett större antal kommuner är Göteborgsregionen 
som består av 13 kommuner.  

Kommunutredningen menar att en strategisk samverkan känne-
tecknas av att:  

 samverkan huvudsakligen sker i mer fasta kommunkonstellationer 
vilket möjliggör att långsiktighet och tillit kan byggas upp inom 
samverkanskonstellationerna. 

 
45 Dir. 2017:13, Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen, s. 10. 
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 samverkan sker utifrån en samlad kommunövergripande analys av 
kommunens behov av samverkan inklusive en bedömning av vilka 
behoven är i framtiden. 

 samverkan sker med ett större djup, vilket innebär att verksam-
heten i högre grad omfattar gemensamt utförande av service och 
välfärdsuppgifter, med gemensamma investeringar, snarare än 
genom enstaka tjänsteutbyten inom verksamheter eller funktioner.  

 kommunerna i ökad utsträckning agerar gemensamt i olika typer 
av utvecklingsfrågor. 

En mer strategisk samverkan i fasta kommunkonstellationer utgår 
från en analys av kommunens mer framtidsinriktade och samlade 
behov av samverkan, snarare än från behov att lösa enskilda frågor 
allt eftersom de uppstår. Det kan skapa en större tydlighet och en 
bättre överblick över vilka verksamheter som kommunerna sam-
verkar kring, vilket underlättar ansvarsutkrävande, jämfört med om 
kommuner ingår i flera olika samverkansavtal med olika kommuner.  

Mycket av dagens samverkan mellan kommuner initieras av ett 
specifikt behov inom en enskild verksamhet eller funktion. Den eko-
nomiska effekten blir dock begränsad om samverkan endast avser 
enskilda aktiviteter eller omfattar resurser som utgör mindre delar 
av kommunernas budgetar.  

Strategisk samverkan kan leda till att de kommuner som sam-
verkar gör det inom fler verksamhetsområden och med större djup. 
För att uppnå större effekt krävs dels att samverkan hanterar ver-
ksamheter av större ekonomisk omfattning, dels att djupet i sam-
verkan blir större. För att uppnå större djup i samverkan behöver 
befintliga driftsorganisationer samordnas och integreras till en gemen-
sam organisation. Utbudet av service och ambitionsnivå behöver i så 
hög grad som möjligt vara detsamma för samtliga kommuner som 
ingår i samverkan, så att samordning av produktion kan ske. Poten-
tialen i samverkan ligger i möjligheten att investera gemensamt, effek-
tivisera drifts- och stödfunktioner samt skapa en bättre resursbas. 
För att uppnå denna potential krävs mer långtgående strukturella 
åtgärder, ofta i form av sammangående av verksamheter. En sådan 
mer djupgående och omfattande samverkan kan ge mer bestående 
effekter genom att det inte är lätt att ändra i kommande budgetar 
eller efter skiften i majoritetsförhållanden vid kommunvalen. Denna 
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form av strukturella förändringar är dock krävande att genomföra 
och de är svårare att ändra i ett senare skede.  

Vid en mer strategisk samverkan kan också kommunerna i ökad 
utsträckning komma att agera utifrån en territoriell logik som inne-
bär att de samverkande kommunerna är sammankopplade i en funk-
tionell region. Det betyder att kommunerna i högre grad försöker 
driva verksamheter utifrån en större geografi än den enskilda kom-
munens. Det kan exempelvis handla om gemensam näringslivspolitik, 
samordnad översiktsplanering och bostadsförsörjning samt kompe-
tensförsörjning och samordnade infrastrukturinvesteringar som t.ex. 
vatten- och avloppshantering. Det bör också kunna om ett gemensamt 
agerande i förhållande till statliga myndigheter, t.ex. Trafikverket. 

En mer fast samverkanskonstellation skulle sannolikt bidra till att 
det blir enklare för såväl förtroendevalda som invånare att ha över-
sikt över vilken aktör som ansvarar för kommunens verksamheter 
om samverkan drivs i en fast konstellation med samma kommuner. 
De grundläggande demokratiska invändningarna som tidigare redo-
visats (se avsnitt 13.6), skulle dock fortsatt vara aktuella även i mer 
fasta samverkansformer. 

Ett av de bakomliggande teoretiska skälen till samverkan är att 
kommunerna ges goda möjligheter att ingå olika typer av samver-
kanskonstellationer utifrån olika verksamheters specifika behov. 
Skalan på befolkningsunderlaget, och det geografiska området, kan 
därmed anpassas specifikt för den verksamhet som samverkan avser. 
På så sätt ges förutsättningar att skapa en effektiv skala specifikt för 
de kollektiva problem som ska hanteras.  

I princip samtliga kommuner ingår i en eller flera samverkans-
konstellationer. Dessa olika konstellationer har ofta vuxit fram ut-
ifrån konkreta behov av att hantera specifika problem som uppstått 
i någon av kommunerna vid en viss tidpunkt. Hur de olika samver-
kanskonstellationerna ser ut varierar dock stort i olika delar av lan-
det. I vissa områden finns en utbredd samverkan mellan ett begränsat 
antal kommuner. I andra områden finns stor variation i vilka kon-
stellationer kommunerna samverkar inom. Även om den mesta av 
den interkommunala samverkan sker mellan kommuner som geogra-
fiskt gränsar till varandra finns det dessutom exempel på fall där 
samverkan sker mellan kommuner med långa avstånd från varandra, 
exempelvis i olika typer av it-samverkan. Kommunutredningen gör 
mot den bakgrunden bedömningen att strategisk samverkan i fasta 
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kommunkonstellationer i så stor utsträckning som möjligt bör ta 
hänsyn till och baseras på befintliga samverkanskonstellationer. 

13.8 Sammanfattande slutsatser 

Omfattningen av interkommunal samverkan har ökat kraftigt i 
Sverige sedan 1980-talet. Utvecklingen av den interkommunala sam-
verkan innebär att den formella bilden av enhetskommuner med 
samma ansvar utmanas allt mer. Det ökade antalet kommuner som 
samverkar innebär att olika verksamhetsområden allt mer får en annan 
territoriell indelning än kommunindelningen. Utvecklingen innebär 
också att variationen ökar avseende vilken aktör som är huvudman 
för verksamheten.  

Även om omfattningen av interkommunal samverkan ökar, visar 
genomgången i kapitlet att det är ovanligt att samverkan omfattar de 
kommunala kärnverksamheterna såsom förskola, grundskola och 
äldreomsorg. Det kan finnas olika orsaker till det. En förklaring kan 
vara att det inte bedöms ge så stora kostnadsmässiga fördelar. Den 
mesta kärnverksamheten är lokal till sin natur, vilket medför att det 
är svårt att realisera ekonomiska skalfördelar. För att uppnå ekono-
miska skalfördelar inom exempelvis grundskolan behöver mindre 
skolor stängas och eleverna skjutsas till större skolor. Dessutom äts 
besparingsmöjligheter vid större skolor delvis upp av ökade kostna-
der för skolskjuts, vilket visas i de modellberäkningar som redovisas 
i kapitel 14. Avstånd och bosättningsmönster är därför kritiska punkter 
för möjligheterna att uppnå skalfördelar i verksamhet som har en tyd-
lig lokal logik. 

En annan förklaring kan vara politiska överväganden. Att sam-
verka om verksamheter som ligger i kommunens kärnverksamhet 
skulle kunna uppfattas som ett ifrågasättande av hela kommunens 
existens. Om inte kommunen har egen kapacitet att sköta kärnupp-
dragen – varför ska då kommunen överhuvudtaget finnas kvar som 
självständig kommun? Kärnverksamheten, dvs. skola och omsorg, är 
dessutom särskilt politiskt känslig eftersom den omfattar centrala 
välfärdsfunktioner för invånarna. Det är därför svårt för de förtro-
endevalda att avhända sig en del av kontrollen för dessa verksamheter. 

Såväl kommunalförbund som gemensamma nämnder har stor 
spridning vad gäller storleken på medlemskommunerna. En stor varia-
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tion på medlemskommunernas storlek i samverkansorganen innebär 
normalt att det är stora variationer i parternas resurser. Det får i sin 
tur betydelse för vilka förutsättningar var och en av medlemmarna 
har att bidra med till samverkan. En stor differens mellan den största 
och den minsta kommunen medför att inslaget av samverkan ris-
kerar bli svagt. I praktisk mening blir det i den största kommunen 
som bidrar med resurser och kompetens för den minsta kommunens 
räkning. Ömsesidigheten i samverkan blir i dessa fall normalt sett svag. 

Samverkan mellan ojämlika parter riskerar också skapa beroende-
förhållanden, där den mindre kommunen blir allt mer beroende av 
att hitta en samverkanslösning med en större, samtidigt som vinsten 
med samverkan i regel är större för en mindre kommun. Om den 
större kommunen vill avbryta samverkan kan den mindre kommu-
nen få svårt att åter bygga upp resurser för att klara verksamheten 
inom den tidsram som krävs. Det är heller inte givet att det med kort 
varsel går att bygga upp samverkan med andra kommuner. 

Trots den omfattande interkommunala samverkan råder det brist 
på systematiska utvärderingar av ekonomiska effekter; för svenska 
förhållanden har inte Kommunutredningen kunnat identifiera någon 
större systematisk effektutvärdering. Däremot finns ett antal fall-
studier som belyser samverkan ur olika perspektiv. Det kan dock 
vara svårt att generalisera kunskap från fallstudier. I ett europeiskt 
perspektiv finns viss forskning där det görs försök att mäta ekono-
miska effekter av samverkan, men den ger en splittrad bild. Vissa 
forskare anser att interkommunal samverkan innebär effektivitets-
vinster medan andra menar att det saknas effekter på effektiviteten. 
Det finns forskningsresultat som tyder på att viss teknisk verksam-
het, t.ex. renhållning samt vatten och avlopp, kan vara effektiv att 
driva genom interkommunal samverkan. Stor försiktighet bör dock 
iakttas vid tolkningen av dessa resultat. Dels är det ofta väsentligt 
andra förhållanden och förutsättningar för kommunerna i de stu-
derade europeiska länderna, dels råder en generell brist på forskning 
inom området. 

I grunden råder det alltså brist på kunskap om ekonomiska effek-
ter av interkommunal samverkan. Det finns därför behov av ytter-
ligare forskning på området, inte minst avseende svenska och nor-
diska förhållanden. 

Samverkan har tydliga konsekvenser för den lokala demokratin. 
All formaliserad samverkan innebär att kommunens egen kontroll 
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och styrning över verksamheten försvagas. I ett kommunalförbund 
flyttas beslutsmakten ett steg längre ifrån medborgarna – från direkt 
valda till indirekt valda ledamöter. Det innebär att väljarna i med-
lemskommunerna indirekt kan utse ledamöter som representerar 
den egna kommunen men att övriga ledamöter utses av de andra 
medlemskommunerna. Ledamöterna i samverkansorganets beslutande 
organ är dock ansvariga för verksamhet som omfattar alla medlems-
kommuner. På så sätt uppstår ett demokratiskt underskott, eftersom 
en väljare i medlemskommun A inte kan ställa en ledamot i med-
lemskommun B till ansvar i allmänna val. Ofta är därtill större med-
lemskommuner underrepresenterade i samverkansorganens beslutande 
organ sett utifrån deras befolkningsmässiga storlek. 

En annan komplikation är att det inte är givet att medlemskom-
munens majoritetsförhållanden återspeglas i samverkansorganet. Det 
kan i sin tur medföra spänningar inom samverkansorganet, och mellan 
samverkansorganet och medlemskommunerna, vid frågor som är tyd-
ligt kopplade till partiernas grundläggande värderingar.  

En fråga som tas upp i forskningslitteraturen är balansen mellan 
demokrati och effektivitet i samverkansorganen. Stor betoning på 
demokratiska värden såsom representation och inflytande från med-
lemskommunerna riskerar att hämma möjligheterna att driva verk-
samheten effektivt.  

Framväxten av interkommunal samverkan innebär en ökad organi-
satorisk komplexitet för kommunerna, vilket ställer högre krav på 
förtroendevalda och kommuninvånares kunskaper. En ökad samver-
kan gör det svårare att få en överblick över hur kommunens olika 
verksamheter är organiserade och att identifiera vilka som är ansva-
riga för en viss verksamhet. Möjligheter till ansvarsutkrävande riske-
rar därmed att försvåras.  

Detta förhållande har även uppmärksammats av tidigare utred-
ningar. Kommunala kompetensutredningen instämde i sitt slutbetän-
kande46 i Ansvarskommitténs bedömning att det är den snabba utveck-
lingen mot allt fler och överlappande samverkanskonstellationer som 
är den stora bristen med kommunal samverkan ur demokratisk syn-
vinkel. En fortsatt utveckling i den riktningen innebär, menade Kom-
munala kompetensutredningen, att varken invånare eller förtroende-
valda till slut har någon överblick över den samverkan som den egna 

 
46 SOU 2007:72. 
 



Kommunal samverkan SOU 2020:8 

404 

kommunen eller regionen deltar i.47 I den efterföljande propositionen 
instämde regeringen i utredningens bedömning.48 

En mer strategisk samverkan i fasta kommunkonstellationer skulle 
kunna vara ett sätt att mildra de negativa effekterna av samverkan. 
En mer strategisk samverkan kännetecknas enligt Kommunutred-
ningen av att samverkan huvudsakligen sker i mer fasta kommun-
konstellationer som möjliggör att långsiktighet och tillit mellan de 
samverkande kommunerna kan byggas upp. Den kännetecknas också 
av att samverkan sker utifrån en samlad kommunövergripande analys 
av kommunens behov av samverkan inklusive en bedömning av vad 
som krävs i framtiden. Strategisk samverkan innebär att de samver-
kande kommunerna i högre grad har ett gemensamt utförande av 
välfärdsuppgifter, service och investeringar, snarare än tjänsteutbyten 
inom enskilda verksamheter eller funktioner. Strategisk samverkan 
innebär också att de samverkande kommunerna i ökad utsträckning 
agerar gemensamt i olika typer av utvecklingsfrågor samt gentemot 
nationella myndigheter. 

 

 
47 Ibid, s. 332. 
48 Prop. 2008/09:21 s. 74. 
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14 Kommunsammanläggningar 

I direktivet anges att utredningen ska analysera i vilken utsträckning 
kommunsammanläggningar kan bidra till att stärka kommunernas 
förmåga att möta samhällsutvecklingen. 

Att lägga samman och bilda större kommuner har varit en tydlig 
strategi i syfte att stärka kommunernas kapacitet, både historiskt i 
Sverige och på senare tid i ett antal europeiska länder, t.ex. Danmark, 
Estland och Grekland. Frågan om en optimal kommunstorlek kan 
infogas i en ständigt pågående diskussion om hur en lämplig anpass-
ning bör se ut mellan omfattningen på de kollektiva problemen och 
indelningen på de offentliga institutioner som har ansvaret för att 
lösa dessa problem. Inför de kommunsammanläggningar som genom-
fördes i Sverige på 1970-talet angav staten att en kommun borde ha 
minst 8 000 invånare för att kunna bilda underlag för den nioåriga 
grundskolan. I Danmark ansåg staten att det var nödvändigt att sätta 
en miniminivå för antal invånare till 20 000. I reformprocesserna i 
Norge och Finland talades det också om en gräns på minst 20 000 in-
vånare för att kommunerna skulle klara sina uppgifter. 

De sammanläggningsreformer som genomförts runtom i Europa 
har utvärderats i relativt liten utsträckning, vilket gör att det finns 
begränsat med material som säger något om effekter av sammanlägg-
ningar. Det finns dock undantag och den danska kommunreformen 
är antagligen den sammanläggningsreform som utvärderats mest 
systematiskt och utförligt, både genom en nationellt initierad utvär-
dering och mer oberoende forskarutvärderingar. Erfarenheterna från 
Danmark är relevanta att lyfta fram, dels tack vare att det finns väl 
genomförda utvärderingar av kommunsammanläggningarna, dels efter-
som det finns många likheter med förhållandena i Sverige. Som alltid 
måste dock erfarenheter och effekter av reformer i andra länder tol-
kas med försiktighet, eftersom det trots allt kan vara svårt att appli-
cera dessa på svenska förhållanden. Kommunutredningen har också 



Kommunsammanläggningar SOU 2020:8 

406 

genomfört modellberäkningar för att analysera och försöka dra några 
slutsatser om de ekonomiska effekterna av sammanläggningar.  

14.1 Kommunstorlek och omfattningen 
på den kommunala verksamheten  

Statsvetarna Harald Baldersheim och Lawrence E. Rose argumen-
terar för att det aldrig går att hitta en permanent optimal admini-
strativ indelning eftersom samhället ständigt förändras och därmed 
också omfattningen och innehållet på de problem och utmaningar 
som samhället har att lösa.1 Eftersom offentliga institutioner har en 
inbyggd tröghet när det gäller att anpassa sig till förändringar kan 
diskrepans uppstå mellan samhällets utveckling och den administra-
tiva och institutionella indelningen.  

Frågor som rör stadsutbredning, infrastruktur och kollektiv-
trafik, fysisk planering och boende, vatten och avloppshantering kan 
nämnas som exempel där det kan uppstå en diskrepans mellan det 
administrativa och det funktionella perspektivet. I det svenska sam-
manhanget är t.ex. ansvaret för bostadsplanering och fysisk planer-
ing omdebatterat, där vissa argumenterar för att den nuvarande kom-
munala indelningen inte speglar en rationell funktionell indelning 
för dessa frågor.  

14.1.1 Kommunstorlek och kommunernas ansvarsområden 
i andra europeiska länder 

En utblick på andra europeiska länder visar att det råder stor variation 
när det gäller kommunstorlek. Ett antal europeiska länder känne-
tecknas av många och befolkningsmässigt små kommuner; Frankrike 
men även Italien och Spanien hör till den kategorin. Exempel på län-
der med större kommuner är Danmark, Sverige, Portugal, Stor-
britannien och Nederländerna. Grekland och Belgien tillhör de län-
der som från 1973 genomfört de mest omfattande kommunreformerna. 
Grekland har gått från nästan 6 000 till 325 kommuner, medan Belgien 
har gått från över 2 300 kommuner 1973 till 589 kommuner 2017. 

 
1 Baldersheim, H. och Rose, L. E. (2010) (red.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries 
and Borders. 
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Medelbefolkningen per kommun låg 2017 på 33 100 invånare i 
Grekland och 19 200 invånare i Belgien. 

Kommunernas befolkningsmässiga storlek ger egentligen ingen 
information om omfattningen på den kommunala verksamheten. 
Länder där kommunerna står för en stor andel av bruttonationalpro-
dukten (BNP) indikerar att den kommunala nivån är viktig när det 
gäller tillhandahållande av offentlig service. Av figur 14.1 framgår att 
det råder stor variation mellan länderna och att det endast finns svaga 
samband mellan kommunstorlek och deras utgifters andel av BNP. 
Frankrike, Tyskland och Spanien är exempel på länder som har be-
folkningsmässigt små kommuner med få uppgifter. 

Figur 14.1 Samband mellan genomsnittlig kommunstorlek och kommunala 
utgifter som andel av BNP, 2017 

 
Anm: B: Belgien, DK: Danmark, ES: Spanien, FI: Finland, FR: Frankrike, GE: Tyskland, GR: Grekland,  
IS: Island, IT: Italien, NL: Nederländerna, NO: Norge, PL: Polen, PO: Portugal, SE: Sverige, UK: 
Storbritannien.  
Källa: Eurostat database och OECD (2018), Key Data on Local and Regional governments in the 
European Union. Egna beräkningar. 

 
 

Figur 14.1 visar även att de relativt sett stora kommunerna i Sverige 
och Danmark har en omfattande verksamhet. Storbritannien sticker ut 
genom sina befolkningsmässigt stora kommuner, däremot är brittiska 
kommuner inte särskilt stora när det gäller verksamhet. Länder med 
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befolkningsmässigt små kommuner, t.ex. Island, Italien och Polen, 
har större verksamhet, mätt som utgifter/BNP, än de brittiska kom-
munerna. 

En första slutsats blir att det råder stor variation mellan de euro-
peiska kommunerna vad gäller befolkningsstorlek och omfattningen 
på kommunernas verksamhet. Empirin ger dock enbart svagt stöd 
för att det finns ett samband mellan befolkningsmässig storlek och 
kommunernas styrka i termer av omfattningen på deras verksamhet. 
Figur 14.1 visar också att det är stor variation på kommunernas upp-
gifter och verksamhet i länder med befolkningsmässigt stora kom-
muner (30 000–40 000 invånare per kommun).  

En andra slutsats är att empirin visar att det inte finns något givet 
svar på vad som är en optimal kommunindelning. De olika ländernas 
kommunstruktur färgas av traditioner och historia, där t.ex. Frankrike 
utmärks av en centralstyrd statsapparat med många och svaga kom-
muner. Dessutom tenderar federala och regionaliserade stater, t.ex. 
Tyskland och Spanien2 att ha en stark regional nivå i form av Länder 
(Tyskland) och autonoma regioner (Spanien) men med relativt sett 
svaga kommuner. Som kontrast kan nämnas den nordiska modellen 
som kännetecknas av en decentraliserad politisk och administrativ 
struktur med starka och självständiga kommuner. 

14.1.2 Två perspektiv på lokal territoriell indelning  

Tidigare statsvetenskaplig forskning, med rötterna i antikens Grekland, 
argumenterade ofta för att små enheter är att föredra ur demokratisk 
synpunkt eller som Dearlove (citerad i Kjaer, och Mouritzen) ut-
trycker det ”small is to democracy as large is to efficiency”.3 Senare 
statsvetenskaplig forskning pekar dock i olika riktningar vad gäller 
storlek och demokratiska effekter och det tycks vara svårt att empi-
riskt visa att små enheter är bättre än större enheter. 

I grova drag finns två olika perspektiv på en optimal indelning av 
den kommunala nivån: sammanslagning till större enheter – konsoli-

 
2 Spanien är formellt sett en enhetsstat, men den nationella nivån har delegerat omfattande 
uppgifter till de autonoma regionerna och liknar därför i praktiken en federal stat. Ibland 
används benämningen regionaliserad stat för denna form av enhetsstater med långt gående 
regionalt självstyre.  
3 Kjaer, U. och Mouritzen, P. E. (red.) (2003), Kommunestørelse og lokalt demokrati. 
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deringsperspektivet, eller bevarande av små enheter – public choice-per-
spektivet.4 Huvudkonflikten mellan perspektiven handlar om de små 
enheternas bättre möjligheter till matchning av service till lokala 
önskemål och behov, och de större enheternas möjligheter att uppnå 
ekonomiska skalfördelar. Förutom ekonomiska argument finns 
också demokratiargument, kapacitetsargument och kompetensmässiga 
argument. 

Konsolidering eller public choice 

Förespråkare för konsolideringsperspektivet argumenterar för sam-
manslagningar av mindre administrativa och politiska enheter till större 
för att komma tillrätta med fragmentisering, kostsamma, duplicerade 
samt överlappande administrativa gränser. Större enheter (kommuner) 
förväntas enligt detta perspektiv leda till ekonomiska skalfördelar. 
De förväntas också innebära större kapacitet att tillhandahålla offent-
lig service genom bättre tillgång till kompetens, ledning och styrning. 
Genom större möjligheter till specialisering kan en större organisa-
tion uppnå högre effektivitet och kvalitet. Därmed kan större enheter 
bättre tillgodose medborgarnas behov av service. Förespråkare för 
detta synsätt argumenterar för att det är nödvändigt att enheterna 
har tillräcklig storlek, ansvar och befogenheter, för att kunna fungera 
effektivt. 

Konsolideringsperspektivet argumenterar även för att det finns 
fördelar utifrån ett funktionellt perspektiv, där en fragmentiserad 
kommunstruktur innebär ineffektiva och kostsamma förhandlings-
lösningar främst i storstadsregioner och andra funktionellt samman-
hängande områden. Genom att bilda större kommuner kan dessa 
bättre spegla funktionella områden, och genom det kan större effek-
tivitet uppnås eftersom färre aktörer behöver vara inblandade i besluts-
fattande t.ex. när det gäller fysisk planering, infrastruktursatsningar 
och bostadsbyggande.  

Public choice-perspektivet argumenterar å andra sidan för värdet 
av små enheter. Ett argument är att spännvidden mellan individers 
preferenser och behov tenderar vara mindre och mer homogena i ett 
mindre område. En mindre enhet innebär också att väljare har större 

 
4 Baldersheim, H. och Rose, L. E. (2010) (red.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries 
and Borders. 
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tillgång och kortare kontaktvägar till förtroendevalda. Med utgångs-
punkt i att kommunen är ansvarig för att tillgodose medborgarnas 
behov så innebär en indelning i små enheter goda möjligheter att 
göra skräddarsydda lösningar som svarar mot de lokala behoven av 
service. I det fall den lokala politiska ledningen inte vill eller kan 
svara mot väljarnas behov kan väljarna antingen försöka avsätta dem 
i allmänna val, eller flytta till en annan kommun som bättre kan svara 
mot deras behov och preferenser.5 

Systemkapacitet eller medborgareffektivitet 

Konflikten mellan de två perspektiven kan också uttryckas utifrån 
systemkapacitet och medborgareffektivitet.6 Den högsta graden av 
medborgareffektivitet kan uppnås i politiska system med direkt-
demokrati, där medborgarna själva kan delta direkt i politiska beslut. 
För att möjliggöra ett system med direktval behöver antalet med-
borgare vara begränsat. I ett sådant system får en enskild medborga-
res röst stor tyngd och möjligheten att direkt påverka beslut är stor. 

Även om enskilda medborgares inflytande över beslutsfattandet 
är stort i politiska system med hög medborgareffektivitet, så är det 
inte säkert att besluten kan få effekt i realiteten. För det krävs system-
kapacitet. Ett kriterium för systemkapacitet är att politiken har kapa-
citet att leverera beslut och service som medborgarna efterfrågar. 
Hög systemkapacitet kan dels innebära att vissa typer av beslut behö-
ver tas på nationell eller internationell nivå, dels innebär det behov 
av en relativt stor politisk enhet. 

För att exemplifiera konflikten mellan de två perspektiven kan 
bostadsbyggande i ett stadsområde användas. Kapaciteten att planera 
och bygga bostäder i ett storstadsområde är i någon mening en funk-
tion av storlek. Om ambitionen är att öka byggandet i storstads-
området kan möjligheten att bygga så många bostäder som möjligt 
minska om beslutsfattandet ligger på självständiga kommuner som 
utgör delar av en sammanhängande storstadsregion. Även om en majo-
ritet av storstadsregionens kommuner vill bygga bostäder finns det 
en risk att vissa kommuner inte vill bygga inom sina territorier. Kon-
sekvensen kan bli att det totala bostadsbyggandet i storstadsregio-

 
5 Ibid. 
6 Dahl, A. och Tufte, R. (1974), Size and democracy.  
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nen dämpas. Därför kan bara ett regionalt beslutsfattande eller ett 
beslutsfattande i större kommuner som bättre svarar mot det funk-
tionella storstadsområdet, vara effektivt ur ett systemperspektiv.  

Som Dahl och Tufte framhåller finns det demokratiska målkon-
flikter mellan de båda perspektiven.7 För det första är det inte givet 
att små politiska enheter innebär hög medborgareffektivitet för alla 
medborgare. Ur ett perspektiv där en medborgare har en avvikande 
mening kan en liten enhet innebära svårigheter att hitta allierade eller 
politiska alternativ, men i en större politisk enhet kan diversiteten i 
åsikter öka och därmed kan en medborgare som företräder en av-
vikande mening ges bättre politiska förutsättningar. För det andra 
behöver hög medborgareffektivitet vägas mot vilka resultat de poli-
tiska besluten de facto kan leverera för sina medborgare. Hög med-
borgareffektivitet betyder inte så mycket om den politiska enheten 
inte har förutsättningar att leverera en service som medborgarna är 
nöjda med.8 

14.2 Kommunalekonomiska effekter 
av sammanläggningar  

Motiven bakom sammanläggningar av kommuner i olika länder handlar 
ofta om förväntade effektivitetsvinster. De teoretiska argumenten 
bakom antaganden om högre effektivitet hos större kommuner 
bygger på ekonomisk teori om skalfördelar. Ekonomiska skalför-
delar uppstår när den genomsnittliga kostnaden per invånare minskar 
med ökad produktion. Exempelvis är inte kostnaderna för vatten-
kvalitetskontroll högre om vattentäkten omfattar 500 eller 5 000 hus-
håll. Kostnadsökningen blir också liten om en ytterligare elev börjar 
i en skolklass med t.ex. 15 elever. Kostnaden per hushåll eller elev 
sjunker generellt med storlek.9 Ekonomiska skalfördelar uppnås också 
genom att högre produktion och större volymer gör det möjligt att 
uppnå högre specialisering hos arbetskraften. Skalfördelarna avtar 

 
7 Dahl, A. och Tufte, R. (1974), Size and democracy. 
8 Se också Rothstein, B. (2008), Creating Political Legitimacy: Electoral Democracy versus 
Quality of Government. Working paper series 2008:2. 
9 I praktisk mening är det dock sällan ett linjärt samband mellan kostnad och storlek. För 
exempelvis grundskolan uppstår tröskeleffekter vid vissa storlekar, eftersom fler elever inne-
bär ett behov av att dela upp klasser. Några tillkommande elever i en skola med klassstorlekar 
på 30 elever innebär då ett behov av att dela upp klasser, vilket innebär behov av fler lärare etc.  
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dock vid en viss produktionsvolym eftersom behoven av kommu-
nikation, kontroll och administration då ökar. 

Förespråkare för kommunsammanläggningar antar ofta att den 
optimala produktionsvolymen uppstår vid en relativt stor befolknings-
mässig storlek. Förespråkare för mellankommunal samverkan argu-
menterar å andra sidan för att ekonomiska skalfördelar kan uppnås, 
utan att enheterna behöver slås samman.  

Möjligheterna att kunna hitta och realisera ekonomiska skalför-
delar i kommunernas verksamhet är dock beroende av vilken verk-
samhet det gäller, samt hur kommunernas geografiska struktur ser ut. 

14.2.1 De kommunala verksamheternas territoriella logik 

En stor del av kommunernas verksamhet är lokal till sin natur. I en 
undersökning som genomfördes av Björn Sundström och Lennart 
Tingvall på uppdrag av Ansvarskommittén10 gjordes en skattning att 
i genomsnitt cirka 95 procent av de kommunala driftskostnaderna är 
kostnader som upparbetas inom kommunens gränser. Knappt 70 pro-
cent av driftkostnaderna beräknas uppstå inom ett avstånd på högst 
10 km från bostaden. Exempel på verksamhet som ligger nära, eller 
som t.o.m. utförs i bostaden, är äldreomsorg, hemsjukvård, person-
lig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), barnomsorg, grundskola samt gator, vägar 
och parker. 

I Sundströms och Tingvalls beräkningar11 nämns gymnasieskola, 
köp av tjänster inom LSS, individ- och familjeomsorg samt särskole-
verksamhet som verksamheter där driftskostnader i vissa fall uppstår 
utanför den egna hemkommunen. Det finns t.ex. inte gymnasie-
skolor i alla kommuner, utan eleverna går i vissa fall i en gymnasie-
skola i en annan kommun. Därmed uppstår driftskostnaderna i den 
andra kommunen. Hemkommunen står dock fortfarande för kost-
naden för de gymnasielever som går i annan kommun. 

Sedan Sundströms och Tingvalls utredning presenterades har 
vissa förändringar skett i kommunernas verksamhet. Bland annat har 

 
10 Sundström, B. och Tingvall, L. (2006), Färre kommuner? Om små kommuners problem och 
utmaningar, Ansvarskommitténs skriftserie mars 2006.  
11 Ibid.  
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omfattningen av pedagogisk omsorg i hemmet minskat.12 Det fria 
skolvalet i gymnasieskolan har också införts, vilket har inneburit en 
högre rörlighet för gymnasieelever. Den skattning som Sundström 
och Tingvall tidigare gjorde att 70 procent av de kommunala drifts-
kostnaderna beräknas uppstå inom 10 km från bostaden är beräk-
nade utifrån delvis andra förhållanden. Kommunutredningen bedö-
mer ändå att beräkningarna i grova drag fortfarande är relevanta. 

Europeisk litteratur pekar i något olika riktning avseende kom-
munalekonomiska effekter av kommunsammanläggningar. Den över-
gripande bilden är att forskningen inte är överens om att kommun-
sammanläggningar leder till effektivitetsvinster, tvärtom pekar flertalet 
forskare på behov av ytterligare forskning inom området.13  

Som framgått tidigare finns det stora variationer i kommunstor-
lek och kommunala befogenheter mellan de europeiska länderna och 
jämförelser mellan länderna bör därför göras med viss försiktighet. 
Eftersom de nordiska länderna är förhållandevis lika när det gäller 
kommunernas uppgiftsportfölj och i viss mån också kommunstor-
lek, är det särskilt relevant att titta närmare på nordiska erfarenheter 
av sammanläggningar och då framför allt på effekter av den danska 
strukturreformen. 

14.2.2 Ekonomiska effekter av reformen i Danmark 

Strukturreformen i Danmark innebar att antalet kommuner redu-
cerades från 239 till 98. Utgångspunkten var att de danska kommu-
nerna skulle ha minst 20 000 invånare.14 Detta innebar att de mindre 
kommunerna formerade 66 nya större sammanslagna kommuner 
medan 32 större kommuner kvarstod som tidigare. 

 
12 Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet 
där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan 
också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal. 
13 Swianiewicz, P. (2017), ”If territorial fragmentation is a problem, is amalgamation a solu-
tion? – Ten years later”, Local Government Studies, 36 (2). 
14 I den danska strukturreformen var målsättningen att alla kommuner skulle ha en befolkning 
på minst 30 000 invånare. Den danska regeringen fastställde dock en minsta storlek på 20 000 
invånare. Alternativt kunde kommuner under den gränsen ingå i ett förpliktande samarbete 
med grannkommunerna och då skulle befolkningsunderlaget sammanlagt uppgå till 30 000 in-
vånare. För mer information se Økonomi‐ og Indenrigsministeriet (2013) Evaluering af kom-
munalreformen, s 44. 
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Blom-Hansen m.fl.15 har genomfört en utvärdering av vad en 
kommunsammanläggning innebär ur effektivitetssynpunkt. Genom 
en utvärderingsdesign där de sammanslagna kommunerna jämfördes 
med de kommuner som inte slogs samman kunde effekter av sam-
manläggningarna studeras. Utvärderingen visar generellt sett att sam-
manläggningarna inte gett några effektivitetsvinster för barnomsorg, 
skola eller äldreomsorg. Däremot har effektivisering inom admini-
stration samt inom underhåll av gator och vägar skett medan de sam-
manslagna kommunernas utgifter för arbetsmarknadspolitik ökat.16 
Utvärderingen drar slutsatsen att den danska strukturreformen inte 
gett några kostnadsmässiga besparingar, eftersom kostnadseffekti-
viseringar inom vissa områden har ätits upp av kostnadsökningar 
inom andra. För de flesta av de verksamheter som utvärderingen stu-
derade verkade inte kommunstorlek spela någon roll.17 

En intressant iakttagelse från Danmark är att strukturreformen i 
sig inte inneburit några större centraliseringstendenser i den kom-
munala verksamheten, förutom när det gäller administration. Med 
korta geografiska avstånd hade det annars kunnat förväntas att 
exempelvis mindre byskolor skulle läggas ner och att eleverna skulle 
få åka till större skolor på större orter. Bilden är densamma inom 
barnomsorgen. Det pågår en centralisering av kommunal service i 
Danmark men enligt bedömningen drivs den av den pågående urba-
niseringen, inte av den danska strukturreformen.18 

De danska beräkningarna utgår från att de administrativa kost-
naderna utgör 10 procent av de totala kostnaderna. En effektiviser-
ing på 10 procent av de administrativa kostnaderna innebär därmed 
en total effektivisering motsvarande 1 procent av de danska kom-
munernas totala kostnader. Om motsvarande förhållande skulle gälla 
i Sverige skulle det motsvara en besparingspotential på totalt cirka 
7 miljarder kronor.  

 
15 Blom-Hansen, J., Houlberg, K., Serritzlew, S. och Treisman, D. (2016), ”Jurisdiction size 
and local government policy expenditure: assessing the effect of municipal amalgamation”. 
American political science review, 110 (4). 
16 Ibid. s. 827. 
17 Utvärderingen omfattade sju verksamhetsområden: barnomsorg, grundskolor, äldreomsorg, 
vägar, kultur, administration och arbetsmarknad. 
18 Økonomi‐ og Indenrigsministeriet (2013), Evaluering af kommunalreformen.  
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Däremot menar Welling Hansen m.fl.19 att den danska kommun-
reformen inneburit positiva effekter för de sammanslagna kommu-
nernas finansiella styrka. Forskarna har analyserat de sammanslagna 
kommunernas finansiella styrka i termer av budgeterat och redovisat 
resultat, likviditet och långsiktiga skulder. 

Den övergripande slutsatsen är att de sammanslagna kommunerna 
förbättrat sitt ekonomiska resultat inom en femårsperiod.20 Däremot 
har inga effekter kunnat utläsas vad gäller kommunernas likviditet 
och skulder. Forskarna menar att förklaringarna till de förbättrade 
ekonomiska resultaten kan ligga i att de sammanslagna kommunerna 
genom sin större storlek fått en ökad professionalism och bättre 
möjligheter till specialisering samt att en större kommun innebär högre 
administrativ kapacitet. Forskarna menar även att övergången till en 
större organisation inneburit att tidigare arbetssätt i de mindre kom-
munerna ersatts med ett mer professionellt och standardiserat arbets-
sätt för ekonomihantering.21 

14.2.3 Vilka ekonomiska effekter skulle en ny 
kommunindelning i Sverige kunna få? 

När det gäller svenska förhållanden finns begränsat med kunskaps-
underlag om ekonomiska effekter av kommunsammanläggningar. 
År 2017 genomförde Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en 
fallstudie22 av ekonomiska effekter om Ölands två kommuner skulle 
läggas samman. SKR uppskattar de möjliga administrativa bespar-
ingarna till 8–9 miljoner kronor. SKR drar även slutsatsen att en sam-
manslagen kommun skulle stå bättre rustad att lösa utmaningarna på 
sikt än Borgholm och Mörbylånga kommuner var för sig. SKR fram-
håller bl.a. fördelar med bättre möjligheter att klara specialisttjänster 
i en sammanslagen kommun. 

 
19 Welling Hansen, S. Houlberg, K. och Holm Pedersen, L. (2014), ”Do municipal merger 
improve fiscal outcomes?” Scandinavian political studies, 37(2).  
20 Forskarna har analyserat kommunernas ekonomi genom att titta på balansen mellan eko-
nomiskt resultat och kostnader samt likviditet och skulder. Resultaten för likviditet och 
skulder förbättrades dock bara upp till den nivå som rådde före reformen. Om förbättringen 
av ekonomiskt resultat kvarstår innebär det också att likviditeten på sikt kommer att stärkas, 
enligt forskarna. 
21 Welling Hansen, S. Houlberg, K. och Holm Pedersen, L. (2014) ”Do municipal merger 
improve fiscal outcomes?” Scandinavian political studies, 37(2), s. 210. 
22 SKL (2017), Studie av möjliga effekter vid en eventuell sammanläggning av Borgholms och 
Mörbylånga kommuner. 
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Även om det är önskvärt att genomföra effektiviseringar inom 
administrationen kan det konstateras att de administrativa kostna-
derna enbart utgör några procent av kommunernas kostnader. De 
största kostnaderna finns i kommunernas kärnverksamhet såsom 
barn- och utbildningsverksamhet samt vård och omsorg. Dessa båda 
står sammantaget för mer än 70 procent av kommunernas utgifter. 
Frågan blir därför om det är möjligt att göra mer betydande effek-
tiviseringar inom de större verksamheterna. 

Det behöver påpekas att större kommuner i sig inte behöver leda 
till effektiviseringar. Den största delen av kommunernas kostnader 
upparbetas på enhetsnivå, exempelvis i förskolor, grund- och gym-
nasieskolor samt äldreboenden. Det betyder att även om kommunen 
blir större befolkningsmässigt är det inte givet att verksamheten kan 
effektiviseras. Beräkningar av möjliga kostnadseffektiviseringar behö-
ver därför omfatta analyser av vad en annan territoriell indelning kan 
betyda på enhetsnivå. 

Eftersom en stor del av kommunernas verksamhet är lokal behö-
ver också sådana beräkningar ta hänsyn till bosättningsmönstret i 
kommunerna och hur långt det kan vara rimligt att de boende ska ha 
till den kommunala verksamheten, exempelvis hur långt skolbarn ska 
ha till närmaste skola, eller hur långt hemtjänstpersonalen ska åka till 
de äldre som har hemtjänst i ordinärt boende. 

Modellberäkningar om ekonomiska effekter 
av en annan kommunindelning 

Kommunutredningen har genomfört modellberäkningar på de eko-
nomiska effekterna av en alternativ kommunindelning för grund-
skola och hemtjänst. Beräkningar har gjorts för hela riket samt för 
tre grupper av kommuner som har varit föremål för fallstudier inom 
ramen för utredningens arbete. Beräkningarna har gjorts med den 
beräkningsmodell som används för att beräkna merkostnader på 
grund av ogynnsam bebyggelsestruktur inom kostnadsutjämningen, 
det s.k. glesbygdstillägget. Modellen är utvecklad för att beräkna 
vilka merkostnader kommunerna drabbas av på grund av ogynnsam 
bebyggelsestruktur, dvs. att befolkningen är spridd över en stor geo-
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grafisk yta.23 Ett sådant bosättningsmönster innebär nackdelar för 
en kommun när det gäller möjligheten att bedriva kostnadseffektiv 
verksamhet. 

Kommunernas kostnader upparbetas i huvudsak på enhetsnivå. 
Kostnader för barn- och utbildningsverksamhet uppstår i huvudsak 
på förskolor och grundskolor och kostnader för äldreomsorg upp-
står till största delen i den äldres hem eller på omsorgsboenden. För 
att skatta ekonomiska effekter av kommunsammanläggningar behö-
ver därför hänsyn tas till befolkningens bosättningsmönster och 
avstånd. De beräkningar Kommunutredningen gjort utgår från vilka 
möjligheter som finns att uppnå ekonomiska skalfördelar vid en annan 
territoriell indelning för vissa verksamheter. Skulle en sammanlägg-
ning av kommuner kunna innebära att t.ex. skolverksamhet kan 
bedrivas mer effektivt, i och med att den sammanslagna kommunens 
skolstruktur blir mer kostnadseffektiv?  

Beräkningarna har gjorts med två alternativa kommunindelningar 
(allt annat lika), en utifrån befintlig kommunindelning och en ut-
ifrån en hypotetisk alternativ kommunindelning där kommuner har 
lagts samman.24 Observera att antalet skolor och antal enheter från 
vilka hemtjänsten utgår är teoretisk både när vi låter modellen göra 
beräkningar på de enskilda kommunerna och på en hypotetisk sam-
manslagen kommun.  

Genom att låta modellen göra beräkningar med olika territoriell 
indelning, allt annat lika, kan eventuella effekter knytas till skillnader 
i kommunindelningen. 

I dessa beräkningar är syftet att undersöka vad en alternativ kom-
munindelning kan innebära för möjligheterna att uppnå skalfördelar. 
Därför kan, och bör inte, olika typer av lokala avvägningar vägas in. 
Det avgörande är att undersöka om en annan kommunstruktur 
innebär större möjligheter att skapa en mer kostnadseffektiv struk-
tur, givet vissa restriktioner i reseavstånd och storlek på enheterna. 

 
23 En utförlig genomgång av beräkningsmodellen finns i följande rapport: Tillväxtanalys (2011), 
Merkostnader på grund av gles bebyggelsestruktur i kommuner och landsting, working paper/pm 
2011:08. 
24 En närmare beskrivning av de beräkningar som gjorts finns i bilaga 2 till rapporten Stärkt 
kapacitet i kommunerna – En studie av fyra olika kommungrupper (2018), www.sou.gov.se/ 
kommunutredningen. Hämtat 2020-01-07.  
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Beräkningar för hela riket 

I beräkningen för hela riket utgör FA-regionindelningen25 för 2016 
den alternativa kommunindelningen, vilket innebär att antalet hypo-
tetiskt sammanslagna kommuner uppgår till 72. Jämförelsen bygger 
därmed på betydligt större kommuner än den nuvarande indelningen. 
Anledningen till att jämförelsen utgår från FA-regioner är att dessa 
i någon mån speglar funktionella arbetsmarknadsområden. Från och 
med 2017 års indelning består Sverige av 60 FA-regioner. Vid beräk-
ningarnas genomförande var det dock inte möjligt att använda den 
indelningen, eftersom befolkningsdata för 2017 inte fanns till-
gänglig. 

Beräkningarna för eleverna från förskoleklass t.o.m. årskurs 5 har 
gjorts utifrån antagandena att modellen strävar efter att bilda skolor 
med 200 elever. Vidare strävar modellen efter att eleverna ska ha 
högst 30 km enkel resa till närmaste bildade skola. Skolskjutskost-
nader beräknas för de elever som har mer än 2 km från sin bostad till 
den bildade skolan. 

Tabell 14.1 Effekter av en alternativ kommunindelning,  
förskoleklass t.o.m. årskurs 5 

Antal skolor, elever och avstånd 

Kommun FA-region Differens 
Antal skolor 3 248 3 169 -79 
Medelstorlek skolor 219 224 5 
Minsta 12 14 2 
Högsta 669 669 0 
Antal elevkilometer per år 304 269 700 309 240 400 4 970 700 

Källa: Egna beräkningar. 

 
 
Som framgår av tabell 14.1 innebär en alternativ kommunindelning 
endast marginella skillnader i skolstrukturen. Vid en kommunstruk-
tur som utgår från FA-indelningen 2016 bildas 79 färre skolor än vad 
som är fallet med nuvarande kommunindelning och de skolor som 
bildas med FA-indelningen blir enbart marginellt större. Som en 
konsekvens av att det bildas färre skolor antas behovet av skolskjut-
sar öka. 

 
25 I bilaga 3 finns en förteckning över vilken FA-region respektive kommun tillhör. Se också 
kapitel 6.  
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Beräkningar för årskurs 6–9 som redovisas i (tabell 14.2) har 
gjorts utifrån antagandena att modellen strävar efter att bilda skolor 
med en storlek av 400 elever och att eleverna ska ha högst 50 km 
enkel resa till närmaste bildade skola. Skolskjutskostnader beräknas 
för alla elever med längre än 3 km till närmaste bildade skola. 

Tabell 14.2  Effekter av en alternativ kommunindelning, årskurs 6–9 

Antal skolor, elever och avstånd 

Kommun FA-region Differens 
Antal skolor 1 177 1 017  -160  
Medelstorlek skolor 362 430 68  
Minsta 21 32 11  
Högsta 929 974 45  
Antal elevkilometer per år 376 502 000 420 175 000 43 673 000  

Källa: Egna beräkningar. 

 
 
Som framgår av tabell 14.2 innebär en alternativ kommunindelning 
endast marginella skillnader i skolstrukturen. Vid en kommun-
struktur som utgår från FA-indelningen 2016 bildas 160 färre skolor 
än vad som är fallet med nuvarande kommunindelning och de skolor 
som bildas med FA-indelningen blir enbart marginellt större. Som 
en konsekvens av att det bildas färre skolor antas behovet av skol-
skjutsar öka. 

Beräkningarna för hemtjänsten har utgått från att modellen strä-
var efter att placera utgångsorter för hemtjänstpersonalen där minst 
40 personer över 80 år kan samlas inom en radie på 20 km. Ett 
optimalt hemtjänstområde antas vara cirka 350 personer över 80 år. 
Inom detta befolkningsunderlag beräknas i genomsnitt 22 procent 
(cirka 80 personer), vara beroende av hemtjänstinsatser. Ett anta-
gande har vidare gjorts att en optimal personalgrupp är 25 personer, 
vilka antas klara att göra insatser för cirka 80 brukare.  

Kostnader för hemtjänstpersonalens resor beräknas genom ett 
antagande att bilkostnad och personalkostnad uppgår till cirka 
60 kronor per mil. Resor som inkluderas i modellen är resor över 
5 km från den punkt som placerats som möjlig utgångspunkt för 
arbetslagen. Antal kilometer beräknas genom att koppla ihop samt-
liga personer över 80 år i kommunen med de fiktiva utgångspunkter 
som bildats för hemtjänstens arbetslag. Sedan beräknas en kvot där 
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22 procent av samtliga personer över 80 år antas behöva hemtjänst-
insatser. Modellmässigt beräknas antalet resor efter antagandet att varje 
hemtjänsttagare får ett besök per dag. 

Tabell 14.3 Effekter av en alternativ kommunindelning,  
hemtjänst i ordinärt boende 

Antal hemtjänstenheter, antal personer över 80 år samt avstånd 

Kommun FA-region Differens 
Antal enheter 1 426 1 377  –49  
Medelstorlek 355 367 12  
Medianstorlek 343 357 14  
Minsta storlek 40 40 0  
Högsta storlek 906 1149 243  
Antal kilometer per år 621 841 010 635 168 620 13 327 610  

Källa: Egna beräkningar. 

 
 
Beräkningarna för hemtjänst för äldre visar enbart mindre föränd-
ringar med en kommunindelning som följer FA-indelningen. Modellen 
ger något större personalgrupper där antalet enheter minskar något, 
vilket får till följd att behovet av resor ökar. Förändringarna får dock 
betraktas som små. Det bör påpekas att hemtjänstverksamhet till 
äldre är svårare att hantera modellmässigt, eftersom personalbeman-
ningen ständigt anpassas efter behovet av hemtjänstinsatser. 

Beräkningar i fallstudiekommuner 

Teoretiska modellberäkningar gjordes även i tre av de fyra fallstudier 
som Kommunutredningen och SKR genomförde under första hal-
van av 2018 (se även kapitel 12). Den första fallstudien omfattade 
Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå och Norsjö, den andra fallstu-
dien omfattande Köping, Arboga och Kungsör och den tredje fall-
studien omfattande Jönköping, Habo och Mullsjö. Beräkningar 
gjordes även här för grundskola och kommunal hemtjänst i ordinärt 
boende (beräknat på äldre över 80 år). Beräkningarna genomfördes 
för två alternativa kommunindelningar (allt annat lika), en utifrån 
befintlig kommunindelning och en hypotetisk sammanslagen kom-
mun där de studerade kommunerna bildar en sammanhållen kommun. 
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Sammantaget pekar resultaten av modellberäkningarna på enbart 
mindre ekonomiska effekter mellan de två beräkningarna (enskild 
kommun och sammanslagen kommun). Även om resultaten bör tolkas 
med viss försiktighet, pekar de mot att det inte kan förväntas ge av-
sevärt bättre förutsättningar att uppnå ekonomiska skalfördelar genom 
att slå samman de kommuner som ingår i respektive fallstudie när 
det gäller kostnader för grundskola och hemtjänst i ordinärt boende. 

Resultaten från den första fallstudien (Arjeplog, Arvidsjaur, 
Norsjö, Malå och Norsjö) indikerar att de ekonomiska vinsterna av 
en sammanläggning är relativt små beroende på att de långa avstån-
den i stort sett motiverar samma antal skolor och enheter för hem-
tjänst oavsett om vi tittar på enskilda kommuner eller på en sam-
manslagen kommun. Om en skola försvinner innebär det också 
ökade kostnader för skolskjuts.  

Inte heller i de två andra fallstudierna i Syd- och Mellansverige 
visade beräkningarna på några större besparingar genom att slå ihop 
skolor och enheter för hemtjänst i ordinärt boende. Orsaken till att 
det inte blir så stora besparingar är troligtvis att befolkningsunder-
laget är tillräckligt stort för att fylla upp skolor och hemtjänstdistrikt 
så att en kostnadseffektiv verksamhet kan bedrivas. 

Sammanfattande slutsatser av beräkningarna 

Modellberäkningarna inom grundskolan och hemtjänsten för hela 
riket indikerar endast mindre förändringar vid en alternativ kommun-
indelning. I ekonomiska termer rör det sig om en årlig besparing på 
under 150 miljoner kronor för hemtjänsten och knappt 200 miljoner 
kronor för grundskolan F–9. Det får betraktas som mycket margi-
nella ekonomiska effekter. 

Resultaten från beräkningar för fallstudiekommunerna bekräftar 
de resultat som beräkningar för hela riket ger, dvs. att kommun-
sammanläggningar troligtvis endast skulle ge marginella besparingar 
inom kommunernas kärnverksamheter.  

De modellberäkningar som redovisas här omfattar förskoleklass 
och grundskola samt hemtjänst i ordinärt boende. Dessa verksam-
heter står för knappt 30 procent av kommunernas nettoutgifter. Av 
den anledningen bör försiktighet iakttas vid tolkningen av resulta-
ten. De beräkningar som presenteras bör läsas som indikationer på 
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om det blir små eller stora ekonomiska effekter av en kommunsam-
manläggning. Anledningen till att modellberäkningarna begränsas 
till dessa verksamheter är att det finns befintliga delmodeller inom det 
kommunala utjämningssystemet som kunnat användas. Det får ändå 
antas att andra verksamheter som kräver geografisk närvaro, t.ex. 
förskola och särskilda boenden för äldre, skulle följa ungefär samma 
mönster. 

Däremot bör det vara enklare att uppnå effektiviseringar för 
verksamhet som inte är lika avståndsberoende, t.ex. tillsynsuppgifter 
och specialisttjänster. Ett annat exempel är gymnasieskolan där det 
är vanligt att kommunerna samarbetar med andra kommuner, exem-
pelvis genom gemensam antagning till gymnasieutbildningar inom 
ett visst område. I någon mening har gymnasieskolan redan i dag i 
praktiken en annan kommunal indelning, eftersom många kommu-
ner saknar egna gymnasieskolor eller bedriver gymnasieskola tillsam-
mans med andra kommuner. Till det kommer det fria elevvalet som 
gjort att rörligheten hos gymnasieeleverna är stor. Modellberäkningar 
av gymnasieskolan har inte varit möjliga att göra då dessa redan i dag 
beräknas utifrån en länsvis utplacering vid beräkningar av merkost-
nader för ogynnsam bebyggelsestruktur inom kostnadsutjämningen. 

14.2.4 Förmåga att klara investeringsbehoven 

Kommunernas investeringar har ökat kraftigt de senaste åren och 
förväntas också öka kommande år. Den demografiska utvecklingen 
ökar behovet av investeringar i förskolor, skolor och äldreomsorg 
men även satsningar på t.ex. vatten- och avloppssystem kommer att 
krävas de närmaste åren.26 Det finns också generellt sett ett behov av 
att ersätta eller rusta upp de anläggningar och lokaler som byggdes 
på 1960- och 1970-talen.27 Kraven på kommunaltekniska anlägg-
ningar skärps därtill allt mer, vilket driver på en utveckling där det 
krävs stora volymer för att kunna uppnå en kostnadseffektiv och 
säker verksamhet. Branschorganisationen Svenskt Vatten pekar på 
att det krävs någonstans runt 50 000 invånare som underlag för att 

 
26 SKL (2018), Ekonomirapporten maj 2018. 
27 Kommuninvest (2018), Den kommunala låneskulden 2018. 
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driva en effektiv och säker verksamhet vad gäller vatten och avlopp.28 
Kraven på stora volymer drivs också på av allt högre kompetenskrav. 
De ökade investeringsbehoven driver på kommunsektorns låneskuld. 
Mellan 2010 och 2017 har låneskulden i absoluta tal ökat med drygt 
200 miljarder kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på i 
genomsnitt 6 procent.29 Kommuninvest har bedömt att kommun-
sektorns låneskuld i nominella termer kommer att fördubblas mellan 
2015 och 2024.30 

Investeringsbehoven skiljer sig åt mellan kommuner som växer 
respektive krymper befolkningsmässigt. För växande kommuner 
finns större behov av nyinvesteringar eftersom fler invånare ställer 
krav på fler skolor, fler äldreomsorgsplatser m.m. En växande befolk-
ning medför också stora behov av fler bostäder och infrastruktur. 
Till det kommer att befintliga byggnader och anläggningar behöver 
renoveras. För kommuner med minskande befolkning kan större 
behov finnas i reinvesteringar i befintliga anläggningar och byggnader. 
I dessa kommuner kan det också finnas en överkapacitet i befintliga 
anläggningar eftersom dessa från början dimensionerats utifrån en 
större folkmängd. 

Storleken på kommunernas totala investeringar följer i stort sett 
kommunernas befolkningsstorlek. De tre storstäderna hade de största 
investeringsvolymerna i absoluta tal 2017.31 Om däremot invester-
ingsvolymerna mäts i kronor per invånare hade mindre kommuner 
högre investeringskostnader 2017 än storstadskommunerna. Det är 
en effekt av att befolkningsmässigt mindre kommuner har färre in-
vånare att fördela kostnaderna på.  

Kommuninvest pekar på att även om själva investeringarna är 
ekonomiskt kännbara för de flesta kommuner är det de medföljande 
ökade driftkostnaderna som bedöms som det större problemet, 
eftersom ökade investeringar driver på driftkostnaderna. 

Vad Kommunutredningen kunnat inhämta finns ingen empirisk 
forskning som specifikt undersökt vad kommunsammanläggningar 
innebär för kommunernas förmåga att klara investeringsbehoven. 
Generellt gäller att kommunernas skiftande strukturella förutsätt-
ningar, t.ex. bosättningsmönster, geografiska avstånd och befolk-

 
28 Svenskt Vatten (2019), Kommunsamverkan – hinder och möjligheter inom VA-sektorn, skrivelse 
till Kommunutredningen, 2018-05-11. 
29 Kommuninvest (2018) Den kommunala låneskulden 2018. 
30 Ibid. 
31 Ibid, s. 9. 
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ningsstorlek har stor betydelse för möjligheterna att uppnå ekono-
miska skalfördelar. Det råder stor variation mellan olika verksam-
heter om skalfördelar går att realisera. Om två kommuner som läggs 
samman har ett behov av att antingen bygga nya skolor, eller reno-
vera befintliga, finns det sannolikt skalfördelar att hämta om de enbart 
behöver investera i en skola i stället för två skolor. Det förutsätter 
dock att kommunernas elever är bosatta i närheten av varandra på 
var sida av den tidigare kommungränsen och att reseavstånden möj-
liggör ett samgående till en skola. Om däremot de befintliga skolorna 
ligger långt ifrån varandra är det svårt att uppnå skalfördelar även om 
en kommunsammanläggning sker. För investeringar i skolor är det 
därför inte givet att en kommunsammanläggning automatiskt med-
för ekonomiska skalfördelar. Detsamma gäller för annan verksamhet 
som är lokal till sin karaktär, t.ex. förskola och hemtjänst. 

För vissa typer av större investeringar framstår det däremot som 
tydligare att det krävs en viss skala för att kunna genomföra en 
ekonomiskt försvarbar investering. Det kan handla om större kom-
munaltekniska investeringar, t.ex. värmekraftverk, förbränningsan-
läggningar för sopor eller anläggningar för materialåtervinning. För 
att kunna finansiera en sådan typ av kapitaltung och tekniskt kom-
plicerad investering krävs ett visst befolkningsunderlag. 

Erfarenheter från Danmark visar att de sammanslagna kommu-
nernas ekonomiska situation förbättrats i termer av bättre balans 
mellan intäkter och kostnader.32 En av förklaringarna är att den eko-
nomiska styrningsförmågan har förbättrats. Utvärderingen drar slut-
satsen att den förbättrade ekonomin på sikt skapar större utrymme 
för investeringar och en långsiktigt mer hållbar ekonomisk utveckling.33 
Det bör också påpekas i sammanhanget att Danmark 2011 införde 
statliga sanktionsmöjligheter för kommuner som inte hade en god-
tagbar ekonomi.34  

 
32 Welling Hansen, S., Houlberg, K. och Lene Holm Pedersen (2014) ”Do municipal merger 
improve fiscal outcomes?” Scandinavian political studies, 37(2), s. 196–214. 
33 Ibid, s. 210. 
34 Styrningen av den danska kommunalekonomin hanteras genom ett årligt budgetavtal som 
ingås mellan staten och danska kommunförbundet (KL). Budgetavtalet mellan staten och KL 
definierar totalnivån på kommunernas utgifter (ram). De statliga sanktionsmöjligheterna som 
infördes 2011 har gett stor effekt på den kommunala budgetdisciplinen (se även kapitel 3). 
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14.2.5 Effekter på det kommunala utjämningsystemet 

Syftet med systemet för kommunalekonomisk utjämning är att skapa 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och regio-
ner att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende 
av invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden (se 
kapitel 4). Systemet regleras i lagen (2004:773) om kommunalekono-
misk utjämning samt förordningen (2004:881) om kommunalekono-
misk utjämning. 

Vid en kommunsammanläggning påverkas det kommunala ut-
jämningssystemet. En anpassning av systemet till de nya förhållandena 
måste därför ske om en indelningsförändring beslutas. Utjämnings-
kommittén konstaterade i sitt betänkande Likvärdiga förutsättningar 
– Översyn av den kommunala utjämningen som lämnades till reger-
ingen 2011 att den konstruktion av kostnadsutjämningen som rådde 
då innebar att många små kommuner skulle få minskade intäkter 
efter en eventuell sammanläggning.35 Utjämningskommittén föreslog 
att om en kommun som bildas genom sammanläggning får lägre 
bidrag till följd av sammanläggningen vid beräkning av den nya kom-
munens 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.36 Skälet till förslaget var dels 
att minska negativa incitament till kommunsammanläggningar, dels 
att det kan ta viss tid innan kostnadsbesparande effekter av en sam-
manläggning får genomslag och att det därför är rimligt att den tidi-
gare bidragsnivån bibehålls några år efter en sammanläggning. Utred-
ningens förslag genomfördes genom en lagändring som trädde i kraft 
den 1 januari 2014. 

Kostnadsutjämningsutredningen, som i oktober 2018 lämnade 
sitt betänkande Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting till regeringen, studerade inte närmare kon-
sekvenserna på utjämningsystemet av indelningsförändringar i den 
kommunala sektorn. Kostnadsutjämningsutredningen konstaterade 
dock att vissa effekter kan uppstå också som en följd av utredningens 
förslag. Effekterna gäller främst komponenten räddningstjänst i 
delmodellen för infrastruktur och skydd samt komponenten admi-
nistration i delmodellen verksamhetsövergripande kostnader i kost-

 
35 SOU 2011:39 Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen.  
36 Ibid., s. 240. 
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nadsutjämningen för kommuner. Båda komponenterna innehåller 
kompensation riktade specifikt till glesa kommuner med få personer 
i befolkningen. Det innebär att när befolkningsmängden ökar efter 
en sammanläggning kan en eller båda kommunerna förlora tillägg 
från dessa komponenter. I de län som fortfarande har delat huvud-
mannaskap för kollektivtrafiken kan en motsatt effekt uppstå. Den 
regressionsmodell som utredningen föreslog resulterar i högre stan-
dardkostnad och ger därför ett bättre utfall när tätortsbefolkningen 
ökar. Vid en översyn av utjämningen och en förnyelse av den sta-
tistiska modellen i samband med sammanläggningen eller kommande 
översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet är det enligt 
Kostnadsutjämningsutredningen mycket svårt att förutsäga vad resul-
tatet skulle bli. Vidare kan mindre effekter uppstå i kompensationen för 
merkostnader för verksamhet i glesbygd. Det gäller delmodellerna 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, förskoleklass och 
grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.37 

Att en ny kommunindelning får konsekvenser på kostnadsutjäm-
ningen är i sig inget konstigt. Om en ny kommunstruktur innebär 
bättre strukturella förutsättningar att driva kostnadseffektiv verk-
samhet är det naturligt att bidrag och avdrag inom kostnadsutjäm-
ningen grundar sig på de nya förhållandena. Det kan dock finnas 
enskilda delmodeller inom kostnadsutjämningen som kan behöva 
ses över.  

14.3 Demokratiaspekter 

En underliggande princip i diskussionen om att bilda större kom-
muner är att varje vinst som görs i form av skalfördelar och förmåga 
att leverera en mer effektiv verksamhet ska vägas mot de eventuella 
demokratiska förlusterna som sammanläggningen innebär.38 En typ 
av kritik som ibland riktas mot kommunsammanläggningar är att 
argumenten ofta fokuserar på ekonomisk effektivitet, men att hän-
syn inte tas i lika stor utsträckning till de demokratiska aspekterna.39 

 
37 SOU 2011:39 Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen, s. 303 f. 
38 Se t.ex. Karlsson, D. (2013), ”A Democracy of Scale”, Scandinavian Journal of Public 
Administration, 17(1), s. 7–28. 
39 Se t.ex. Erlingsson, G. och Flemgård, J. (2018), Att omorganisera den politiska basorganisationen. 
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14.3.1 Konkurrensdemokrati och deltagardemokrati 

Frågan om en större kommuns effekter på demokratin beror också 
på vilken demokratisyn som är utgångspunkten för analysen. Två 
huvudsakliga normativa synsätt på den representativa demokratin 
brukar ställas mot varandra, konkurrensdemokrati respektive del-
tagardemokrati.  

Konkurrensdemokratin utgår från att medborgarens roll enbart 
är att välja och avsätta eller återvälja förtroendevalda i allmänna val. 
Ur det perspektivet görs en tydlig åtskillnad mellan medborgarnas 
och de förtroendevaldas roller. Medborgarna väljer förtroendevalda 
på valdagen och de förtroendevalda, som konkurrerar om väljarnas 
röster, styr verksamheten mellan valen. En konsekvens av konkur-
rensdemokratin är att väljarnas deltagande i det politiska livet mellan 
valen inte är nödvändig, tvärtom kan det t.o.m. anses som negativt 
om väljarna blandar sig i det politiska livet mellan valen. Det centrala 
är att den politiska makten är öppen för alla och att det är konkur-
rens om makten. Således kan väljarna på valdagen göra ett val av det 
politiska ledarskapet.  

Det andra synsättet, deltagardemokrati, utgår från att medbor-
garnas roll i det politiska livet inte enbart begränsas till allmänna val 
utan att de också deltar aktivt i det politiska livet mellan valen. 
Demokratiska processer och politiskt engagemang uppfattas som 
positiva demokratiska värden i sig.40 

Statsvetaren David Karlsson argumenterar för att den lokala nivån 
ofta ses som ett slags fristad för deltagardemokratin, dvs. en form av 
demokrati som av praktiska skäl är svår att applicera på nationell eller 
regional nivå.41 Kommunerna ska enligt denna demokratisyn vara en 
arena för deltagande och aktivt medborgarskap, snarare än en arena 
för partipolitik och konflikt. Karlsson menar dock att i de flesta 
västliga demokratier så är demokratin på lokal nivå på precis samma 
sätt som på nationell nivå, baserad på val och konkurrens mellan 
partier. Det blir därför, enligt Karlsson, ensidigt att utvärdera effek-
ter av större kommuner endast utifrån ett deltagardemokratiskt per-

 
40 Se t.ex. Kjaer, U. och Mouritzen, P.E. (2003), ”Er der sammenhaeng mellem kommunestørelse 
og lokalt demokrati?” i Kjaer, U. och Mouritzen, P.E. (red.) Kommunestørelse og lokalt 
demokrati, s. 19. 
41 Karlsson, D. (2013), ”A Democracy of Scale”, Scandinavian Journal of Public 
Administration, 17(1), s. 7–28. 
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spektiv. Utvärderingarna behöver i lika stor utsträckning ta hänsyn 
till effekter på väljares möjligheter till ansvarsutkrävande och kon-
kurrens mellan partier.42 

Karlsson visar i samma artikel43 att det finns ett positivt samband 
mellan kommunstorlek och lokaldemokrati. I studien undersöks hur 
två centrala mekanismer i en representativ demokrati påverkas av 
kommunstorleken:  

a) förmågan att identifiera invånarnas vilja i allmänna val  

b) förmågan att leverera politik i enlighet med invånarnas preferenser. 

Studien visar att kommunstorlek är av stor betydelse för hur de två 
mekanismerna fungerar i svenska kommuner. En förutsättning för 
att den första mekanismen (a) ska fungera är att väljarna har ett till-
räckligt stort utbud av politiska alternativ att välja på. Om utbudet 
av politiska alternativ är begränsat får väljarna svårigheter att hitta 
partier eller kandidater som överensstämmer med deras preferenser. 
Studien pekar på att antalet politiska alternativ ökar signifikant med 
storleken på kommunen. Resultaten visar också att väljarnas kun-
skap om och inflytande över lokala politiska ledare är högre i större 
kommuner än i mindre. Studien drar den övergripande slutsatsen att 
lokaldemokratin förbättras i större kommuner.  

14.3.2 Ansvarsutkrävande  

Väljarnas möjlighet till ansvarsutkrävande är en förutsättning för den 
representativa demokratins funktionssätt. I grunden är ansvar en 
fråga om relation; den som är ansvarigställs till svars för sina beslut 
inför någon. Det brukar också uttryckas i termer av en relation mellan 
principalen, i det här fallet väljaren, och agenten, i det här fallet den 
valda. Den representativa demokratin bygger på ett mandat från 
väljarna till den valda församlingen, t.ex. kommunfullmäktige. Med 
mandatet följer ett ansvar inför uppdragsgivaren, dvs. väljarna.44 När 
kommuner läggs samman innebär det i princip inga förändrade för-
utsättningar för ansvarsutkrävande eftersom ansvaret flyttas över 
från de tidigare kommunernas fullmäktigen till den nya, större kom-

 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Se t.ex. Statskontoret (2003), Reglering av ansvar och ansvarsutkrävande, 2003:1.  
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munens fullmäktige. Väljarna har därmed i princip samma möjlighet 
till insyn och ansvarsutkrävande som före sammanläggningen.  

Det är främst vid en jämförelse mellan sammanläggning av kom-
muner och kommunal samverkan som frågan om ansvarsutkrävande 
blir tydlig. Detsamma gäller vid en jämförelse mellan sammanlägg-
ning och asymmetrisk ansvarsfördelning (se kapitel 16). Vid en sådan 
jämförelse framstår sammanläggning som det alternativ som ger in-
vånarna bäst möjlighet till ansvarsutkrävande. När kommuner sam-
verkar kring olika verksamheter lämnar man över en del av besluts-
makten över den verksamhet man samarbetar om. För väljarna blir då 
ansvarsutkrävandet otydligt, eftersom beslut fattas av representanter 
som valts indirekt, dvs. av de kommuner som ingår i samarbetet. Vid 
missnöje kan väljaren bara rösta bort representanterna från den egna 
kommunen och kan alltså inte ställa representanterna för de övriga 
kommunerna till svars för de beslut som fattats inom ramen för 
samarbetet. 

14.3.3 Input och output i det politiska systemet 

Ett demokratiskt system omfattar en inputsida och en outputsida. 
Inputsidan innebär att medborgarna har möjlighet att utöva infly-
tande och utkräva ansvar genom att rösta i allmänna val. Output-
sidan handlar om vad beslutfattarna kan leverera till medborgarna. 
En väl fungerande demokrati är beroende av att det finns både en 
inputsida och en outputsida.  

Den demografiska utvecklingen har inneburit att främst avlägsna 
landsbygdskommuner har fått en allt svagare kapacitet. Även om 
inputsidan, dvs. möjligheten till inflytande och utkrävande av ansvar 
i den lokala demokratin, kan bibehållas så riskerar outputsidan, dvs. 
leveransen av välfärdsservice att försvagas för små kommuner med 
minskande befolkning. En lokaldemokrati som inte har tillräcklig 
kapacitet att utföra sina uppgifter blir därmed inte så mycket värd 
för medborgarna. En sådan situation riskerar att minska legitimite-
ten för demokratin i kommunen.  



Kommunsammanläggningar SOU 2020:8 

430 

14.3.4 Effekter på det kommunala förtroendeuppdraget  

Större kommuner kan innebära effekter på det kommunala förtro-
endeuppdraget, t.ex. genom att det sannolikt förbättrar möjlighe-
terna att rekrytera förtroendevalda dels eftersom rekryteringsbasen 
blir större, dels för att förtroendeuppdraget skulle kunna ses som 
mer attraktivt i en större kommun.  

Sammanläggningar kan också innebära att rollen som förtroende-
vald förändras. Utvärderingar av den danska kommunreformen visar 
t.ex. att rollen som lokalt förtroendevald förändrades efter sam-
manläggningarna. Större kommuner med fler uppgifter kräver dess-
utom t.ex. att de förtroendevalda har större fokus på strategiska och 
överordnade frågor.45 Det kan vara positivt eftersom de förtroende-
valda kan lyfta blicken och fokusera på kommunens långsiktiga 
utveckling, men det kan också vara negativt eftersom de förtroende-
valda får mindre fokus på verksamhetsnära frågor som har betydelse 
för kommuninvånarna. 

Sammanläggningar kan också påverka förhållandet mellan de för-
troendevalda och kommunens tjänstepersoner. Större kommuner 
kan innebära att politikerna i större utsträckning delegerar och läm-
nar över ansvar till de professionella utförarna av olika verksam-
heter.46 

Erfarenheterna av de danska kommunsammanläggningarna pekar 
också på ett förändrat förhållande mellan förtroendevalda och tjänste-
personer. De förtroendevalda upplevde där att inflytandet över poli-
tiken förskjutits mot den kommunala förvaltningen efter samman-
läggningarna. Det kan tolkas som ett uttryck för att förvaltningarna 
i de sammanslagna kommunerna i Danmark blev större och mer 
professionaliserade.47 

 
45 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen. 
46 Se t.ex. Häggroth, S. (2015), En bärkraftig kommunstruktur. 
47 Blom-Hansen, J., Houlberg, K. och Serritzlew, S. (2016), ”Hurtig, ufrivillig og omfattende: 
Den danske kommunereform” i Klausen, J.E., Askim, J. och Vabo, S.I. (red.) Kommunereform 
i perspektiv, s. 222–223. 
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Förtroendet för politiker 

Ett annat perspektiv på effekter av en sammanläggning när det gäller 
förtroendevalda handlar om att när antalet förtroendevalda minskar 
blir det mindre sannolikt att invånarna känner en kommunpolitiker. 
Detta skulle kunna ha en negativ inverkan på väljarnas förtroende 
för politikerna. Studier visar att personer som känner en kommun-
politiker har något högre förtroende för de kommunala institutio-
nerna jämfört med de som inte känner någon kommunpolitiker.48 
Minskningen av antalet förtroendevalda kan vara problematisk med 
tanke på att Sverige utmärker sig i en internationell jämförelse genom 
att misstroendet är större mot kommunala politiker och institu-
tioner än mot nationella politiker och institutioner; i de flesta andra 
länder är situationen den omvända.49 

Utvärderingar av kommunsammanläggningarna i Danmark visar 
att förtroendet för politikerna hos invånarna i kommuner som har 
lagts samman har minskat jämfört med vad som är fallet i de kom-
muner som inte slagits samman. Det är framför allt förtroendet för 
politikernas förmåga och möjlighet att vara lyhörda och ta till vara 
väljarnas åsikter som hade minskat; så var fallet både 2 och 6 år efter 
att reformen genomförts. Orsaken kan bl.a. vara att det, som en följd 
av ett minskat antal förtroendevalda, har blivit större avstånd och 
färre kontaktytor mellan väljare och förtroendevalda efter sam-
manläggningarna.50 

Mindre risk för jäv 

Större kommuner skulle också kunna innebära en mindre risk för 
jävssituationer. I små kommuner är avstånden mellan väljare och för-
troendevalda korta och det kan innebära ett problem ur jävssyn-
punkt, eftersom det finns större risk för att både förtroendevalda 
och tjänstepersoner hamnar i en situation där de fattar beslut som 
berör en anhörig eller någon de känner. Det finns dock tydliga jävs-
regler som ska förhindra att detta sker.  

 
48 Mörk, E., Erlingsson, G. och Persson, L. (2019), Kommunernas framtid. Konjunkturrådets 
rapport.  
49 Erlingsson, G. och Flemgård, J. (2018), Att omorganisera den politiska basorganisationen. 
50 Blom-Hansen, J., Houlberg, K. och Serritzlew, S. (2016), ”Hurtig, ufrivillig og omfattende: 
Den danske kommunereform” i Klausen, J.E., Askim, J. och Vabo, S.I. (red.) Kommunereform 
i perspektiv, s. 224. 
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14.3.5 Stärkt kommunal självstyrelse 

I de nordiska länderna har kommunerna historiskt sett haft en stark 
ställning med ett omfattande välfärdsuppdrag och stark självstyrelse. 
I de flesta länder i Mellan- och Sydeuropa har en annan förvaltnings-
modell valts med små och förhållandevis svaga kommuner. De olika 
förvaltningsmodellerna får implikationer för den kommunala själv-
styrelsen. 

I den nordiska modellen är omfattningen på kommunernas verk-
samhet stor, vilket innebär en decentraliserad organisationsmodell 
med starka och självständiga kommuner. Staten kan dessutom välja 
att lägga ytterligare ansvar på den kommunala nivån, vilket skett i 
Sverige sedan 1980-talet. Som exempel kan nämnas miljö- och hälso-
skydd, insatser enligt LSS samt hemsjukvård. Sammantaget ställer 
det krav på att kommunerna har stor egen förmåga och kapacitet att 
ansvara för sina uppgifter. 

Den sydeuropeiska modellen innebär däremot att kommunerna i 
hög utsträckning behöver samarbeta med andra kommuner för att 
sköta sina uppgifter. Kommunernas ansvarsområden är begränsade 
och den statliga styrningen är stark. Vidare är statens möjligheter att 
lägga på kommunerna ytterligare uppgifter begränsade, beroende på 
kommunernas begränsade kapacitet. 

En långsiktigt stärkt kommunal självstyrelse kräver i grunden 
starka kommuner som har egen förmåga och kapacitet att sköta sina 
åtaganden. En grundförutsättning för starka kommuner är dock att 
de har en viss befolkningsmässig storlek som möjliggör att de kan 
bygga upp en professionell förvaltning som är robust över tid. Om 
den demografiska utvecklingen fortsätter i den riktning som beskrivs i 
kapitel 6 innebär det att ett stort antal kommuner fortsätter att minska 
befolkningsmässigt. Givet den utvecklingen, och om inga kommun-
sammanläggningar genomförs, kommer behovet av mellankommunala 
samverkanslösningar att öka. De mindre kommunernas egen kapa-
citet och självständighet kommer därmed att minska successivt. Vidare 
blir de minsta kommunerna allt mer beroende av yttre faktorer utan-
för kommunernas egen kontroll, exempelvis genom ett ökat bero-
ende av generella och riktade statsbidrag. Med ett allt större beroende 
av generella och riktade statsbidrag ökar känsligheten för justeringar 
i systemen, vilket kan få stora konsekvenser för kommunernas eko-
nomiska situation. Statens möjligheter att decentralisera uppgifter 
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till de minsta kommuner blir också i praktiken mindre. På så sätt finns 
mycket som tyder på att den kommunala självstyrelsen urholkas för 
de mindre kommunerna om inga åtgärder vidtas. 

Ett av de bärande motiven i den norska kommunreformen är att 
stärka den kommunala självstyrelsen. Det ska vara möjligt att ge fler 
uppgifter och större handlingsutrymme till kommunerna. Den norska 
kommunreformen syftar till större kommuner, vilket minskar om-
fattningen av interkommunala samarbeten och leder till att kom-
munerna kan lösa fler uppgifter själva.51 Detta ska, enligt den norska 
regeringen, ge ökad makt och befogenheter till kommunerna och 
därmed ökad kommunal självstyrelse. Samverkanslösningar värderas 
som mindre önskvärda ur demokratisk synpunkt.  

Även i Finland har ett minskat behov av kommunal samverkan 
varit ett tydligt argument i de reformer som har genomförts och de 
reformförslag som har lagts.52 

14.4 Lokal identitet och sammanhållning 

De argument som framfördes mot sammanläggningarna i samband 
med kommunblocksreformen under 1960- och 1970-talen handlade 
till viss del om värnandet av den egna kommunen och om kommu-
nens betydelse för lokal identitet och sammanhållning. Också i dag 
är det något som lyfts fram i diskussioner om kommunsammanlägg-
ningar, dvs. att sammanläggningar skulle kunna försvaga den lokala 
identiteten och därmed sammanhållningen i kommunen. Det kan i 
sin tur innebära att särskilt de mer perifera delarna av en ny samman-
slagen kommun marginaliseras. 

Det finns också argument för att sammanläggningar skulle kunna 
innebära en stärkt lokal identitet. Genom att lägga samman kom-
muner kan den nya, större kommunen få en starkare position regionalt 
och därmed också nationellt. Det var t.ex. ett tydligt argument i 
diskussionen om sammanläggning av kommunerna Mörbylånga och 
Borgholm på Öland. En ny Ölands kommun skulle bygga på en 
redan stark lokal identitet och ett starkt varumärke. Öland skulle 

 
51 Prop. 128 S (2016/2017), Kommuneproposisjonen 2018, s. 9. 
52 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen. 
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också genom en kommunsammanläggning kunna stärka sin position 
regionalt.53  

Ökad pendling och vidgade arbetsmarknadsregioner minskar 
sannolikt invånarnas identifikation med den egna kommunen. In-
vånarna rör sig dagligen över kommungränser, där man bor i en kom-
mun och arbetar i en annan. En undersökning av förutsättningarna 
för att etablera demokratiskt legitima beslutsenheter för stadsregio-
ner, dvs. städer med omkringliggande pendlingsomland, i ett svenskt 
sammanhang visar t.ex. att identifikationen med Göteborg som 
stadsregion är stor både i Göteborgs kommun och i dess kranskom-
muner.54 Forskarna pekar på att det i de större städerna har skett en 
förskjutning från det kommunala till det stadsregionala, vilket skulle 
kunna leda till att kommunernas ställning som enhet för att hantera 
lokalsamhällets utmaningar undergrävs. Forskarna argumenterar vidare 
för att stadsregionen skulle kunna utgöra ett fullt legitimt befolknings-
underlag (demos), för att forma beslutsenheter på stadsregional nivå. 

Frågan om territoriell identitet har också behandlats i en dansk 
undersökning från 2003.55 Den traditionella hypotesen är att anknyt-
ningen till ett geografiskt område avtar med ökad storlek. Kjær har i 
undersökningen prövat om hypotesen kan bekräftas empiriskt. Som 
metod har Kjær ställt ett antal frågor till medborgare om hur de upp-
fattar sin anknytning till olika geografiska områden. Knappt 2 000 per-
soner svarade på undersökningen. 

I en av frågorna får respondenterna ta ställning till hur de upp-
fattar sin anknytning till en del av kommunen (landsby/bydel), kom-
munen, länet (amt), landsdelen (del av Danmark), Danmark, Norden 
och Europa. Svaren gavs på en skala mellan 0 och 100, där 100 anger 
stark anknytning. Svaren visar generellt att medborgarnas anknyt-
ning till de olika geografiska områdena är relativt jämn, där anknyt-
ningen till Danmark uppfattades starkast (86) och anknytningen till 
län svagast (55). Anknytningen till de övriga geografiska områdena 
låg ungefär i paritet med varandra, där kommunen (liksom Norden) 
angavs som 67 på skalan.56 

 
53 Mörbylånga kommun,  
www.morbylanga.se/kommun-politik/Oland-en-kommun/ Alternativen/. Hämtat 2020-05-13. 
54 Lidström, A., Eklund, N. och Westin, K. (2017), ”Stadsregioner som demos  
i Sverige?” Statsvetenskaplig tidskrift, Årgång 119, 2017/3.  
55 Kjær, U. (2003), ”Territoriell tilknyting og identitet” i Kjær, U. och Mouritzen, P.E. (red) 
Kommunestørelse og lokalt demokrati, s. 69–83. 
56 Ibid, s. 70. 
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Undersökningen omfattar även en analys av vad kommunens 
storlek innebär för medborgarnas anknytning till kommunen. Svaren 
pekar på att medborgarnas anknytning till kommunen är i stort sett 
på samma nivå oavsett kommunens storlek.57  

Kjær drar den övergripande slutsatsen att medborgarnas terri-
toriella anknytning inte påverkas av storleken på den kommun de 
bor i. Den traditionella hypotesen, att medborgares anknytning till 
kommunen skulle avta med ökad kommunstorlek, fick inte stöd i 
den empiriska undersökningen. Kjær menar snarare att det är andra 
faktorer än storlek som kan förklara graden av anknytning till kom-
munen, t.ex. ålder, hur länge man bott i kommunen, omfattningen 
av kontakter med grannar och i hur stor grad man nyttjar kommunal 
service. Däremot kan undersökningen inte hitta stöd för att kom-
munstorlek har någon betydelse.58 

14.5 Robusthet och utvecklingskraft  

De modellberäkningar som redovisats tidigare i kapitlet och erfaren-
heterna från den danska kommunreformen pekar mot att samman-
läggningar av kommuner endast skulle ge små möjligheter till eko-
nomiska skalfördelar. Däremot pekar erfarenheter från Danmark på 
att de sammanslagna kommunerna efter reformen förbättrat sin 
ekonomiska situation i termer av ekonomiskt resultat i förhållande 
till kommuner som inte var föremål för sammanläggningar efter 
reformen. En kommunsammanläggning kan därför ge vissa ekono-
miska fördelar, där förmågan att genomföra investeringar på sikt kan 
stärkas genom förbättrade ekonomiska resultat. Kommunernas struk-
tur i form av bosättningsmönster och avstånd har dock stor bety-
delse för hur stora de ekonomiska effekterna blir.  

De positiva effekterna av en sammanläggning framstår dock som 
tydligare när det gäller möjligheterna att bygga upp en robust för-
valtning med möjligheter till specialisering. Även rekryteringen av 
personal kan sannolikt förbättras, eftersom många ser det som en 
fördel att vara anställd i en större organisation. En större organi-
sation innebär även en minskad känslighet för olika typer av oför-
utsedda händelser, exempelvis om vissa befattningshavare slutar eller 

 
57 Ibid, s. 73–75. 
58 Ibid, s. 82–83. 
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blir långvarigt frånvarande. På så sätt kan en större organisation ha 
bättre möjligheter att hålla en kontinuerligt hög driftskapacitet. 

Framför allt har en större organisation möjligheter och resurser 
att arbeta med utvecklingsfrågor, både internt inom organisationen 
och externt. Internt kan det handla om utveckling av den kommu-
nala verksamheten genom ny teknik och ny kunskap. Externt kan 
det allmänt handla om att tillvarata och nyttja kommunens förutsätt-
ningar att utvecklas. Här ingår åtgärder för att öka kommunens 
attraktivitet i bred bemärkelse och att locka investeringar, befolk-
ning och företag till kommunen. Erfarenheter pekar på att mindre 
kommuner generellt sett har för knappa resurser för att aktivt arbeta 
utvecklingsinriktat.59 

14.5.1 Kompetensförsörjning och förbättrad ledning 
och styrning 

Större kommuner ger sannolikt förbättrade möjligheter till rekryter-
ing av professionella utförare av den kommunala verksamheten. Större 
kommuner kan ha fler personer anställda inom olika professioner, 
och därmed förbättras förutsättningar att bygga upp den specia-
listkunskap som krävs, samt hålla sig à jour med metodutveckling 
och forskningsresultat inom olika professioner och verksamhets-
områden. En större kommunal organisation ger också utrymme för 
att skapa miljöer där personalen kan få stöd av andra kollegor inom 
organisationen, vilket också kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö. 

Genom att en större kommunal organisation kan bygga upp både 
bredd och djup när det gäller personal och kompetens, kan det också 
sannolikt i förlängningen även skapa bättre förutsättningar för att 
decentralisera ytterligare uppgifter till kommunerna.60 Utvärderingar 
av den danska kommunreformen visar att kommunsammanlägg-
ningarna haft en positiv inverkan på kommunernas professionella 
kompetens. Två år efter att reformen införande uppgav 8 av 10 kom-
muner att reformen i någon grad, hög grad eller mycket hög grad 

 
59 Se exempelvis Tillväxtanalys (2011), Utvecklingskraft i kommuner och regioner, rapport 2011:01; 
Tillväxtanalys (2013), Lokalt näringslivsarbete, förutsättningar och begränsningar, rapport 2013:10; 
Boverket (2014), Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översikts-
planering, rapport 2014:15 och Statskontoret (2019), Utveckling av den statliga styrningen av 
kommuner och landsting – en analys, rapport 2019:2. 
60 Se t.ex. Häggroth, S. (2015), En bärkraftig kommunstruktur. 
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hade bidragit till att öka den kompetensmässiga kapaciteten och 
robustheten i verksamheterna.61 Reformen ledde alltså till större pro-
fessionella miljöer och mindre sårbarhet avseende de uppgifter som 
kommunerna redan hade.62  

14.6 Incitament för sammanläggning 

Erfarenheter från t.ex. de övriga nordiska länderna visar att om det 
finns politisk vilja att lägga samman kommuner kan det också finnas 
behov av olika typer av incitament för kommunerna. Som berörts i 
genomgången av kommunreformerna i Danmark, Norge och Finland 
så har användningen av olika typer av styrmedel varierat mellan de 
tre länderna (se kapitel 4). I Danmark använde sig staten i begränsad 
omfattning av ekonomiska incitament; i stället var det lagar och 
regleringar, som dominerade i den danska processen. Den danska 
reformen var kraftigt reglerad från statligt håll och blev i praktiken 
tvingande för kommunerna. 

De finländska reformerna präglades i motsats till den danska av 
en begränsad användning av lagreglering. Regering och riksdag hade 
begränsad möjlighet att tvinga fram sammanläggningar eller påverka 
vilka kommuner som skulle slås samman. Däremot var de ekono-
miska incitamenten för genomförandet av reformer förhållandevis 
generösa. 

I den norska reformprocessen använder staten en rad olika styr-
medel, t.ex. särskilt understöd till kommuner som beslutat att gå 
samman och kompensation för förlorade intäkter från statsbidrag. 
En viktig del i den norska reformprocessen har varit fylkesmännens 
(motsvarande landshövding) ansvar att koordinera de lokala sam-
manläggningsprocesserna.63 I de finländska reformerna saknades en 
motsvarighet till detta vilket beskrivs som en bidragande orsak till 
att många lokala lösningar inte utformades optimalt.64 

 
61 Blom-Hansen, J., Houlberg, K. och Serritzlew, S. (2016), ”Hurtig, ufrivillig og omfattende: 
Den danske kommunereform” i Klausen, J.E., Askim, J. och Vabo, S.I. (red.) Kommunereform 
i perspektiv. 
62 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen. 
63 Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen. 
64 Sandberg S. (2016), ”Muligheter, gulrøtter og mosaikk. Kommunereformene i Finland” i 
Klausen, J.E., Askim, J. och Vabo, S.I. (red.), Kommunereform i perspektiv, s. 229–249. 
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14.6.1 Frivillig eller tvingande sammanläggning 

I direktiven till Kommunutredningen står uttryckligen att samman-
läggningar av kommuner ska vara frivilliga. Trots det kan det vara 
värt att uppehålla sig vid frågan om frivillighet. I Norge kan man se 
att frivilliga sammanläggningar inte har lett till de resultat som reger-
ingen önskade, eftersom de allra minsta kommunerna med svagast 
kapacitet har valt att inte läggas samman med en annan kommun. 
Den danska reformen började med att kommunerna själva skulle ta 
initiativ till vilka andra kommuner de skulle läggas samman med, 
men när tidsfristen på sex månader för frivilliga sammanläggningar 
gick ut beslutade regeringen om tvingande sammanläggningar.65 

Även kommunblocksreformen i Sverige började med visst inslag 
av frivillighet. Riksdagen fattade 1962 beslut om en obligatorisk in-
delning i kommunblock men kommunerna skulle själva, i samråd med 
länsstyrelserna, föreslå den lämpligaste indelningen av dessa kommun-
block. Kommunerna skulle också själva besluta om och när kommunerna 
i blocket skulle läggas samman till en kommun. År 1969 beslutade riks-
dagen att upphäva frivilligheten, och att obligatoriska sammanlägg-
ningar skulle vara genomförda senast den 1 januari 1974.  

Erfarenheterna både från Sverige och från övriga nordiska länder 
visar alltså att om målet och syftet är att stimulera sammanläggningar 
så har frivillighet gett ett mycket begränsat resultat i form av sam-
manlagda kommuner.66  

Det är tydligt att man i olika europeiska länder har valt olika till-
vägagångssätt för att reformera kommunstrukturen. I t.ex. Neder-
länderna har kommunstrukturen successivt anpassats till nya utma-
ningar medan t.ex. det danska och svenska tillvägagångssättet har 
varit mer omfattande reformer vid en given tidpunkt. I Neder-
länderna var samverkan mellan kommuner det främsta verktyget för 
att hantera främst de små kommunernas utmaningar fram till 1990-
talet. Det ansågs dock inte räcka till och därför restes krav på att 
större kommuner skulle skapas. De nederländska kommunerna har 
därför sedan 1990-talet successivt minskat kraftigt genom samman-

 
65 Sandberg, S. (2016), ”Muligheter, gulrøtter og mosaikk. Kommunereformene i Finland” 
s. 229–249 i Klausen, Askim och Vabo (red.) Kommunereform i perspektiv 
66 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen. 
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läggningar – från 625 kommuner 1996 till dagens 380 kommuner med i 
genomsnitt drygt 43 000 invånare.67 

14.7 Regelverk och processen vid ändrad 
kommunindelning 

I 1 kap. 7 § regeringsformen anges att det finns kommuner på regio-
nal och lokal nivå.68 I kommunallagen preciseras detta genom bestäm-
melsen i 1 kap. 1 § om att Sverige är indelat i kommuner och regioner. 
Vidare gäller enligt 14 kap. 6 § regeringsformen att föreskrifter om 
grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner meddelas i lag.  

Att notera är att det är ändringar i rikets indelning i kommuner 
som enligt regeringsformen ska regleras i lag. Något krav på hur upp-
delningen i kommuner vid varje given tidpunkt ska se ut finns alltså 
inte i regeringsformen. En förteckning över länen och vilka kommu-
ner de omfattar finns dock i regeringens tillkännagivande (2007:229) 
om länens indelning i kommuner.  

Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och 
regioner, (indelningslagen), reglerar frågor om indelningsändringar 
av kommuner och regioner. Lagen omfattar både mindre indelnings-
ändringar, t.ex. justeringar av kommungränser avseende en enskild 
fastighet, samt större ändringar, t.ex. sammanläggning av kommuner. 

14.7.1 Ansökan och beslut om indelningsändringar 

En ansökan om ändring av indelning lämnas till Kammarkollegiet. 
En fråga om ändring i den kommunala indelningen kan väckas av en 
kommun eller en medlem av en kommun, som skulle beröras av 
ändringen. Kammarkollegiet kan dessutom, liksom regeringen och 
länsstyrelsen, på eget initiativ ta upp en fråga om indelningsändring.69 
Med kommunmedlemmar menas alla som är folkbokförda i kommu-
nen, äger fast egendom i kommunen eller betalar kommunalskatt där. 

Beslutsrätten i fråga om mer omfattande ändringar i den kommu-
nala indelningen tillkommer regeringen. Ärenden om mindre indel-

 
67 Erlingsson, G. och Flemgård, J. (2018), Att omorganisera den politiska basorganisationen. 
68 Någon förteckning över kommuner och regioner finns alltså inte i regeringsformen. Be-
greppet ”region” används för övrigt inte alls i regeringsformen, och begreppet ”kommun” syftar 
alltså genomgående på såväl kommuner som regioner. 
69 Se 1 kap. 20 § första och andra stycket indelningslagen. 
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ningsändringar beslutas av Kammarkollegiet och i vissa fall av läns-
styrelsen. 

Regeringen får enligt indelningslagen besluta om att ändra i rikets 
indelning i kommuner. Kammarkollegiet får dock besluta om en in-
delningsändring som behövs på grund av oregelbundenhet i indel-
ningen eller med hänsyn till fastighetsförhållandena och som inte 
föranleder ekonomisk reglering mellan kommuner. Om de kom-
muner som närmast berörs av en sådan indelningsändring är ense om 
denna och ändringen avser kommuner i samma län, får dock läns-
styrelsen besluta om ändringen.70 

I indelningslagen ges en generell rätt till Kammarkollegiet att 
avslå en ansökan om indelningsändring, om Kammarkollegiet finner 
att ändringen inte bör ske.71 I förarbetena angavs bl.a. att om det är 
uppenbart att en ansökan om indelningsändring inte kan bifallas, bör 
Kammarkollegiet direkt kunna avslå den. Avslagsrätten bör också 
kunna nyttjas i andra fall när avgörande skäl talar mot en indelnings-
ändring och frågan inte är politiskt kontroversiell. Politiskt känsliga 
ärenden bör alltid underställas regeringens prövning.72 

Länsstyrelsens beslut om indelning kan överklagas till Kammar-
kollegiet. Kammarkollegiets beslut överklagas till regeringen. 

Beslut om ändrad länsindelning 

Regeringen har anfört att även om den anses ha rätt att på egen hand 
besluta om mindre ändringar i länsindelningen så ska frågor om mera 
omfattande ändringar underställas riksdagen. Det gjordes t.ex. vid 
Heby kommuns ansökan om att få byta län från Västmanlands län 
till Uppsala län.73 Byte av län kan bli aktuellt i ett ärende om samman-
läggning av kommuner t.ex. om kommunerna tillhör olika län och 
regioner. 
  

 
70 Se 1 kap. 1 § första stycket och 3 § indelningslagen. 
71 Se 1 kap. 4 § indelningslagen. 
72 Prop. 1978/79:157 s. 104 
73 Prop. 2005/06:24. 
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14.7.2 Utredning i ärende om indelningsändring 

En utredning om en indelningsändring ska omfatta alla omständig-
heter som inverkar på frågan. Om indelningsändringen som utred-
ningen avser bör föranleda en ändring också i någon annan indelning, 
ska utredningen omfatta även en sådan ändring.74  

I ärenden om sådana indelningsändringar som beslutas av reger-
ingen eller Kammarkollegiet, ska Kammarkollegiet göra den utred-
ning som behövs. Det kravet finns inte vid avslag med stöd av 
Kammarkollegiets generella rätt att under vissa omständigheter avslå 
en ansökan (se ovan). När det bedöms vara lämpligt kan det över-
lämnas åt länsstyrelsen att göra utredningen. Om det behövs med 
hänsyn till ärendets omfattning och beskaffenhet får Kammarkolle-
giet uppdra åt en särskild utredare att göra utredningen.75  

Vid större utredningar har Kammarkollegiet ibland valt att ge en 
särskild utredare uppdraget. I fall när regeringen har väckt frågan om 
en indelningsändring ska göras har det vid ett flertal tillfällen tillsatts 
särskilda utredare.  

Vid prövning av frågan om ändring i indelningen i kommuner ska 
särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den kommun 
eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan 
kommun motsätter sig en indelningsändring, får beslut om änd-
ringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl.76 Om det inte 
är kommunen eller regionen som har ansökt om indelningsänd-
ringen, har en preliminär remiss inledningsvis skickats av Kammar-
kollegiet i syfte att ta reda på berörda kommuners och regioners in-
ställning till ändringen, där kommunen, regionen och länsstyrelsen 
har i remissen ombetts att yttra sig över den aktuella ansökan. I de 
fall en berörd kommun eller en berörd region har avstyrkt en före-
slagen indelningsändring, eller att en utredning av en sådan ändring 
ska göras, har ofta ansökan avslagits utan att någon ytterligare utred-
ning har gjorts.  

Vid utredningen ska samråd ske med de kommuner och regioner 
som har intresse av frågan.77 Detta innebär enligt förarbetena att samråd 
inte bara ska ske med kommuner respektive regioner som direkt 

 
74 Se 1 kap. 22 § indelningslagen. 
75 Se 1 kap. 21 § första stycket indelningslagen. 
76 Se 1 kap. 1 § andra stycket indelningslagen.  
77 Se 1 kap. 22 § första stycket indelningslagen. 
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berörs av ändringen utan även med kringliggande kommuner och 
regioner i den mån en ändring kan vara av betydelse för dessa, t.ex. 
genom att ett mellankommunalt samarbete påverkas.78 

Befolkningens önskemål och synpunkter 

Vid prövning av frågan om indelningsändring ska särskild hänsyn tas 
till befolkningens önskemål och synpunkter.79 När det finns skäl till 
det ska en särskild undersökning göras om befolkningens inställ-
ning. Undersökningen kan göras genom folkomröstning, opinions-
undersökning eller något liknande förfarande.80 Om den särskilda 
utredaren finner skäl till en sådan undersökning, anmäls detta till 
Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. Undersökningen ska göras 
av länsstyrelsen. Länsstyrelsen får anlita valnämnden i kommunen, 
om inte nämndens verksamhet i övrigt hindras genom detta.81 
Enligt förarbetena bör undersökningen inte genomföras förrän ut-
redningen framskridit så långt att frågorna blivit ordentligt belysta 
och information kunnat spridas till dem som ska delta i undersök-
ningen. Om befolkningens mening redan står klar, t.ex. för att kom-
munen som ett led i sin behandling av frågan har hört befolkningen, 
behöver inte någon särskild undersökning som regel ske.82 Det van-
ligaste i praktiken har varit att kommunerna har genomfört folkom-
röstningar och det sedan inte har ansetts finnas skäl för en särskild 
undersökning. I de fall länsstyrelserna har genomfört undersökningar 
har det rört sig om opinionsundersökningar.83 

Indelningslagens särskiljande av kommunerna genom sina folk-
valda representanter, respektive befolkningen kan problematiseras 
ur ett demokratiskt perspektiv. Fullmäktigeförsamlingarna är valda 
av och ansvariga inför medborgarna i kommunen. Enligt den repre-
sentativa demokratins principer företräder fullmäktige befolkningen 
och har ansvaret för att tolka den samlade folkviljan i kommunen. 

 
78 Prop. 1978/79:157, s. 115f. 
79 Se 1 kap. 1 § andra stycket indelningslagen. 
80 Se 1 kap. 24 § indelningslagen.  
81 Se 1 kap. 24 § första och andra styckena indelningslagen. 
82 Prop. 1978/79:157 s. 117. 
83 SOU 2018:10 Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå s. 206. 
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Kommundemokratikommittén 

I sitt betänkande Ändrad indelning? – En översyn av reglerna för 
indelningsändringar84 lade Kommundemokratikommittén i mars 2002 
fram förslag om bl.a. ändringar i indelningslagen. Det finns enligt 
Kommundemokratikommittén två skäl till varför befolkningens in-
ställning bör ges särskild tyngd vid indelningsändringar för kommu-
ner och regioner.  

Det första skälet är att indelningsbeslut berör kommun- eller 
regionmedlemmarnas identitet och samhörighet. Att det finns en 
känsla av identitet och samhörighet kan enligt kommittén ha stor 
betydelse för en kommuns och regions 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 är indelningsbeslutens långsiktiga karaktär. Det 
innebär att besluten 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 anser att stor vikt bör fästas vid 
en klart uttryckt folkopinion vid beslut om indelningsändring. 
Befolkningens inställning måste dock vägas mot andra intressen och 
faktorer, bl.a. kommunens inställning. Det är dock enligt kommittén 
inte möjligt att närmare ange hur en sådan avvägning bör göras, utan 
avvägningen fordrar en helhetsbedömning som i grunden vilar på 
politiska ställningstaganden och värderingar. Kommittén bedömde 
att de avvägningar som utredande och beslutande myndighet har att 
göra täcks in av indelningslagen i dess nuvarande utformning. 

Indelningskommittén 

I mars 2018 lämnade Indelningskommittén sitt slutbetänkande Myn-
dighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå85 till reger-
ingen. Kommittén lämnade förslag om att befolkningens önskemål 
och synpunkter ska beaktas vid ändringar i regionindelningen. Enligt 
kommittén bör inhämtandet av befolkningens synpunkter ske som 
ett led i den regionala representativa demokratins beredningsprocess 

 
84 SOU 2002:33 Ändrad indelning? – En översyn av reglerna för indelningsändringar. 
85 SOU 2018:10 Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå. 
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– 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. Kom-
mittén föreslog därför att berörda regioner, som ett led i bered-
ningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad regionindelning, 
som huvudregel ska inhämta synpunkter från sina medlemmar. An-
svaret för att detta genomförs ligger hos regionfullmäktige. 

Reglering av ekonomiska förhållanden 

Indelningslagen innehåller bestämmelser om hur regleringen av eko-
nomin mellan de kommunerna som berörs av en indelningsför-
ändring ska ske.86 Enligt indelningslagen ska, när en kommun delas, 
de inbördes ekonomiska förhållandena mellan kommunerna enligt 
den nya indelningen regleras. När en del av en kommun överförs till 
en annan kommun ska sådan reglering ske om en kommunal tillgång 
eller förbindelse, som kan hänföras till den delen bör överföras till 
den andra kommunen eller om det finns särskilda skäl till reglering. 
Syftet ska vara att på ett ändamålsenligt och skäligt sätt fördela kom-
munens förmögenhet eller en del av denna. Den ekonomiska regler-
ingen fastställs av regeringen, när beslutet om indelningsändringen 
meddelas. Om kommunerna är ense om regleringen bör denna fast-
ställas.87 

När en kommun läggs samman med en annan kommun, övergår 
kommunens tillgångar och ansvarigheten för dess förbindelser till 
den kommun som bildas genom sammanläggningen.88 

När den nya kommunindelningen börjar gälla 

Av indelningslagen följer att kommunsammanläggningar träder i kraft 
den 1 januari året efter det år då det hållits allmänna val.89 Med fyra-
åriga mandatperioder innebär det att nästa tillfälle då en samman-
slagning av kommuner kan träda i kraft är den 1 januari 2023. Ett 

 
86 Se 1 kap. 6–10 § § indelningslagen. 
87 Se 1 kap. 6 § första och andra styckena indelningslagen. 
88 Se 1 kap. 9 § indelningslagen. 
89 Se 1 kap. 12 § första stycket indelningslagen. 
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beslut om indelningsändring av större omfattning ska i regel med-
delas senast ett år innan ändringen ska träda i kraft90. En ändring som 
ska träda i kraft den 1 januari 2023 måste alltså beslutas av regeringen 
senast i december 2021. 

Indelningsdelegerade 

Om en indelningsändring innebär att en ny kommun bildas, eller om 
ändringen annars är av sådan omfattning att kommunen enligt den 
nya indelningen inte bör företrädas av de gamla kommunfullmäk-
tige, ska regeringen bestämma att kommunen enligt den nya indel-
ningen ska företrädas av indelningsdelegerade från det att dessa har 
valts till dess de nyvalda fullmäktige börjar sin tjänstgöring.91 Indel-
ningsdelegerade och deras ersättare väljs bland dem som är leda-
möter eller ersättare i fullmäktige i ändringsberörda kommuner och 
regioner.92 

14.7.3 Antal indelningsärenden per år hos Kammarkollegiet 

Det har inte skett någon kommunsammanläggning i Sverige sedan 
1970-talet. Däremot har det skett kommundelningar och mindre 
justeringar av kommungränser. Under 2017 och 2018 kom det inte 
in något ärende till Kammarkollegiet om indelningsändring och under 
2016 var det två ärenden som inkom. Det är för närvarande två per-
soner hos Kammarkollegiet som handlägger ärenden om indelnings-
ändring när sådana förekommer.93 

14.8 Processledning och genomförande 

Det finns mycket som talar för att det behövs någon form av pro-
cessledning inför beslut om eventuell sammanläggning av kommu-
ner. Som tidigare nämnts visar erfarenheter från t.ex. Norge på 
värdet av processledning vid genomförandet av kommunsamman-

 
90 Se 1 kap. 12 § andra stycket indelningslagen. 
91 Se 1 kap. 17 § indelningslagen. 
92 Se 3 kap. 5 § andra stycket indelningslagen.  
93 Enligt uppgift från Kammarkollegiet vid telefonsamtal 2019-03-25.  
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läggningar.94 Det handlar då främst om processledning när det gäller 
att undersöka möjligheter till respektive hinder inför en samman-
läggning. Processledning efter att ett beslut om sammanläggning har 
fattats kan ske genom att en indelningsdelegerad har rollen att leda 
och samordna det praktiska arbetet kring sammanläggningen. Detta 
har mer ingående beskrivits i föregående avsnitt. 

Vilken bakgrund och position en processledare lämpligtvis ska ha 
är en avvägningsfråga och behöver kanske också beslutas från fall till 
fall. Erfarenheter från Norge, där fylkesmannen (motsvarande lands-
hövdingen) fick ett koordineringsuppdrag inför kommunsamman-
läggningarna, samt erfarenheter från diskussionerna om samman-
läggning av kommunerna på Öland, kan vara till nytta i en fortsatt 
diskussion om hur en sådan processledning kan utformas. 

14.8.1 Erfarenheter från Norge 

I den norska kommunreformen fick fylkesmannen ansvaret för att 
koordinera lokala processer i respektive fylke (motsvarande län) i 
syfte att undersöka möjligheterna för kommunsammanläggningar. 
Koordineringsansvaret lades alltså hos en statlig myndighet, vilket 
var ett strategiskt val baserat på erfarenheter från tidigare försök till 
kommunreform 2003–2004, då ansvaret för processen lades hos de 
regionala enheterna under kommunernas nationella intresseorga-
nisation, Kommunenes sentralforbund (KS).95 Genom att i stället 
lägga ansvaret för uppdraget hos fylkesmannaämbetet kunde den 
statliga nivån behålla helhetsansvaret för kommunreformen. I prak-
tiken var dock departementets styrning av fylkesmännens samord-
ningsarbete marginellt, vilket gav fylkesmännen stor självständighet 
i tolkningen av uppdraget.96 Regeringen gav fylkesmännen uppdraget 
sommaren 2014 och de lokala processerna skulle vara avslutade 
senast hösten 2016. De lokala processerna skulle genomföras i nära 
samarbete med KS och även med Sametinget i de delar av landet där 
det var aktuellt.97 

 
94 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen. 
95 Ibid, s. 33. 
96 Ibid., s. 33. 
97 Prop. 96 S Endringer i kommunstrukturen. 
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Utgångspunkten för den norska reformen var att sammanlägg-
ningar ska vara frivilliga men det fanns också en tydlig ambition att 
fylkesmännen särskilt skulle följa upp de kommuner som inte i till-
räcklig utsträckning tog initiativ till ett lokalt ägarskap för att driva 
på sammanläggning av den egna kommunen med en eller flera andra 
kommuner.98  

Samtliga kommuner hade ansvar att genomföra lokala processer 
och utförligt utreda möjligheter till sammanläggningar samt inhämta 
medborgarnas synpunkter. Samtidigt betonades att om dessa utred-
ningar ledde fram till slutsatsen att sammanläggningar inte var aktu-
ella var det viktigt att den slutsatsen respekterades. Undantag från 
principen om frivillighet skulle dock kunna göras i fall där enskilda 
kommuner inte skulle kunna stoppa sammanläggningar som var ända-
målsenliga ur ett regionalt perspektiv.99 Fylkesmännen hade också 
stöd i processledningsarbetet från Distriktssenteret, som är en statlig 
myndighet med uppdrag att dels ta fram och sprida kunskap om 
lokal och regional utveckling, dels fungera som en länk mellan den 
statliga nivån, kommunerna och fylkeskommunerna. 

En studie av processen i två fylken, Vestfold och Østfold,100 som 
är två fylken som i stor utsträckning liknar varandra, visar att fylkes-
männen i dessa två fylken i liten utsträckning använt sig av aukto-
ritativa styrmedel, dvs. någon form av krav eller reglering. Ett exem-
pel i Østfold var att kommunerna när de ansökte om ekonomiskt 
stöd, var skyldiga att återrapportera till fylkesmannen hur de sedan 
arbetade med reformen. Fylkesmännen har i stället använt sig av in-
formationsspridning, gemensamma möten och sammankomster samt 
ekonomiska incitament.101 

Processerna i de båda fylkena följde i stora drag samma mönster. 
En skillnad mellan de två fylkena var dock att fylkesmannen i 
Vestfold var mer fokuserad på att driva på processen, medan det i 
Østfold var större fokus på att ta fram ett gediget faktaunderlag. 
I studien framkommer att fylkesmannen i Vestfold formulerade skälet 
till varför man i Vestfold inte ville fokusera på (ytterligare) utred-
ningsarbete på följande sätt:  

 
98 Prop. 96 S Endringer i kommunstrukturen. 
99 Prop. 96 S Endringer i kommunstrukturen, s. 25. 
100 Vestfold och Østfold ligger på varsin sida om Oslofjorden i närheten av Osloregionen.  
101 Grønli Foss, A. (2016), ”Fylkesmannens rolle i kommunereform” i Klausen, J.E., Askim, 
J. och Vabo, S.I. (red.) Kommunereform i perspektiv. 
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I kommunreformen står vi inledningsvis inför två typer av processer; en 
politisk och en administrativ (…). Många kommuner litar till admini-
strativa utredningar för det verkar så neutralt. Så tror kommunerna att 
det kan hjälpa dem att göra ett val som alla förstår, men det är fel. 
Bildligt talat så är det ett missförstånd att tro att du kan utreda dig fram 
till vem du ska gifta dig med. Kommunen måste fatta ett inriktnings-
beslut i linje med Stortingets beslut (…) Detta måste politikerna styra 
själva, det behövs ingen utredning för det, detta handlar om politik och 
lokalt ledarskap. Politikerna måste också gå före i processen och ha en 
tät dialog med invånarna.102 

Betydelsen av fylkesmännens politiska bakgrund lyfts också i studien. 
Fylkesmannen i Vestfold tillhörde Høyre som i regeringsställning 
drev igenom reformen, medan fylkesmannen i Østfold tillhörde 
Senterpartiet som har ställt sig kritisk till en kommunreform. Studien 
visar att det i någon utsträckning har påverkat hur de båda fylkes-
männen tagit sig an uppdraget.  

Hur har då utfallet blivit i Vestfold och Østfold? Nio av de elva 
kommuner som ansökte om sammanläggning före den 1 februari 
2016 ligger i Vestfold, medan ingen kommun i Östfold hade skickat 
in någon ansökan vid det datumet.  

En aspekt som också lyfts i studien är fylkesmannens dubbla roll 
och den inverkan det hade på hur fylkesmännen tog sig an koordi-
neringsuppdraget.103 Fylkesmannaämbetet ska ta till vara regionala 
och lokala önskemål och samtidigt se till att statlig politik genomförs 
på regional och lokal nivå. Utgångspunkten var att denna dubbla roll 
skulle vara till fördel i koordineringsarbetet, eftersom fylkesmannen 
är van att balansera mellan statliga hänsyn och regionala och lokala 
intressen.  

Även om fylkesmannaämbetet i Norge inte är helt och fullt jäm-
förbart med de svenska länsstyrelsernas uppdrag så kan erfaren-
heterna från Norge vara viktiga att ha med sig i en eventuell utform-
ning av ett processtöd vid frivilliga kommunsammanläggningar. Det 
finns skäl till att länsstyrelsen skulle kunna spela en liknande roll 
som processtöd vid frivilliga kommunsammanläggningar i Sverige 
(se kapitel 20).  

 
102 Ibid., s. 78. Egen översättning. 
103 Ibid. 
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14.8.2 Erfarenheter från Öland 

De två kommunerna på Öland, Mörbylånga och Borgholm genom-
förde redan 2009 en folkomröstning om sammanläggning av de båda 
kommunerna. Det sammantagna resultatet blev 56 procent nej till 
sammanläggning (övervägande nej i Mörbylånga och övervägande ja 
i Borgholm). Valdeltagandet var 59,4 procent i Mörbylånga och 
52,5 procent i Borgholm. De båda kommunerna valde därför att inte 
gå vidare med processen att lägga samman de två kommunerna.  

År 2017 genomförde SKR en utredning om effekterna av en poten-
tiell sammanläggning av de två Ölandskommunerna. Under våren 
2018 återupptogs diskussionerna om en eventuell sammanläggning 
och i december 2018 fattade de båda fullmäktigeförsamlingarna 
beslut om att en ny folkomröstning om sammanläggning skulle 
genomföras. För att koordinera och underlätta processen fram till 
fullmäktigebesluten om folkomröstning beslutade Mörbylånga och 
Borgholm att anlita en processledare, den tidigare landshövdingen i 
Kalmar län Stefan Carlsson.  

Den 26 maj 2018, samma dag som valet till Europaparlamentet, 
hölls en ny folkomröstning om sammanläggning av de båda kom-
munerna på Öland. Resultatet blev än en gång nej, sammantaget i de 
båda kommunerna röstade 55 procent nej till sammanläggning och 
den här gången var resultatet nej i båda kommunerna. Valdeltagandet 
var också förhållandevis högt, 65,9 procent av de röstberättigade 
sammantaget i båda kommunerna. 

Kommunutredningen har följt processen på Öland, eftersom det 
ger en för utredningen värdefull inblick i en faktisk process. Stefan 
Carlsson har också för Kommunutredningens räkning skriftligen 
beskrivit och gett sin syn på processen. Processledaruppdraget bestod 
i att förmedla kunskap till medborgarna och de förtroendevalda om 
kommunernas utmaningar och för- och nackdelar med utgångspunkt i 
tre olika alternativ:  

1. att kommunerna arbetar vidare som i dag, 

2. att kraftigt utöka samverkan mellan kommunerna och då även 
inom kommunernas kärnverksamheter, 

3. att kommunerna går samman till en kommun.  
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Under våren 2018 genomfördes ett antal kvällsmöten för allmän-
heten och för de politiska partierna. I augusti 2018 genomfördes 
också en medborgarundersökning där ölänningarna gavs möjlighet 
att ge sin syn på de tre olika alternativen. Även om resultaten från 
webbenkäten ska tolkas med försiktighet så gav de en bild av att 
ölänningarna var mer positiva till sammanläggning än vad som sedan 
uttrycktes i folkomröstningen i maj 2019, där resultatet alltså blev 
nej till sammanläggning.  

Det är svårt att dra några slutsatser om de faktiska skälen till att 
det blev ytterligare ett nej till kommunsammanläggning på Öland. 
Ölandsexemplet pekar dock på svårigheten att få ett ja till sam-
manläggning i en folkomröstning trots att majoriteten av de kom-
munalt förtroendevalda är positiva till en sammanläggning. 

Stefan Carlsson har dragit några slutsatser från sitt arbete och 
konstaterar inledningsvis att det krävs vilja och samsyn i samtliga de 
kommuner som ska gå ihop, men att det dock ofta finns hinder för 
detta. Den politiska viljan och ledarskapet till förändring saknas ofta, 
vilket baseras på en övertygelse att en sammanläggning kan få nega-
tiva effekter på demokrati, kvalitet och effektivitet i kommunerna. 
Det finns också en oro för den egna positionen hos förtroendevalda 
och tjänstepersoner i den nya större kommunen, något som också 
har gått att utläsa i den norska reformprocessen.  

Stefan Carlsson drar också slutsatser när det gäller uppdraget som 
processledare inför en sammanläggning. Enligt honom bör en sådan 
processledare inte rekryteras inom de kommuner som eventuellt ska 
gå ihop. Personen i fråga ska dessutom ha förhållandevis lång erfa-
renhet, hög integritet och det ska finnas ett förtroende för personen 
i de berörda kommunerna. Personen ska också ha god förståelse för 
hur politiskt styrda organisationer fungerar.  

14.9 Sammanfattande slutsatser 

En europeisk jämförelse när det gäller kommunstorlek och omfatt-
ningen på de kommunala uppgifterna visar att det finns stor varia-
tion mellan de europeiska länderna, där de nordiska länderna utmär-
ker sig med stora kommuner med stark kommunal självstyrelse där 
kommunerna ansvarar för en stor del av den offentliga servicen till 
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medborgarna. I sydeuropeiska länder är kommunerna mindre och 
har också generellt sett färre uppgifter.  

De nordiska länderna har historiskt sett anpassat den kommunala 
territoriella indelningen genom omfattande punktvisa reformer. 
Nederländerna är ett exempel på ett något annorlunda system som 
mer bygger på kontinuerliga anpassningar av kommunernas indelning. 

Bland senare skandinaviska reformer och reformförsök märks en 
något annan inriktning där större vikt läggs på frivillighet och pro-
cesser, med undantag från Danmark som genomförde sin struktur-
reform med tydlig statlig styrning. Däremot har både Finland och 
Norge valt inriktningar med frivillighet och ekonomiska incitament 
för att skapa större kommuner. Erfarenheterna från Finland och Norge 
indikerar dock att frivillighet innebär svaga och otydliga effekter, 
trots omfattande ekonomiska incitament. I Finland har frivilliga 
kommunsammanläggningar skett men främst runt storstadsområ-
dena. I Norge har sammanläggningarna främst gällt kommuner med 
10 000–20 000 invånare. För de minsta kommunerna, där reformen 
primärt var tänkt att träffa, har däremot inga sammanläggningar skett. 

Det pågår i någon mening en ständig diskussion om vad en rimlig 
storlek på en kommun egentligen är. För de skandinaviska länderna 
har omfattande utredningar gjorts om lämplig kommunstorlek där 
Norge, Finland och Danmark har kommit fram till att det krävs 
minst 20 000 invånare för att skapa förutsättningar för en effektiv 
och robust kommun. I Sverige var befolkningsunderlaget för grund-
skolan en viktig komponent vid kommunblocksreformen som slut-
fördes 1974. Då var 8 000 invånare ett riktmärke för ett minsta 
befolkningsunderlag för att driva en effektiv grundskoleverksamhet. 
År 2015 skattade Långtidsutredningen att den siffran bör ligga på 
10 000 invånare.104 

Det finns många aspekter på kommunsammanläggningar. En om-
debatterad fråga är vad kommunsammanläggningar innebär ur eko-
nomisk synpunkt. Ger större kommuner högre effektivitet i ter-
mer av lägre kostnader och/eller högre kvalitet för samma pengar? 
Ökar investeringsförmågan? En annan fråga är om större kommuner 
ger högre kompetens, ökad robusthet och högre kvalitet i verksam-
heten. Ytterligare en central fråga är vad kommunsammanläggningar 
innebär för lokaldemokratin och den lokala identiteten. 

 
104 SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar, bilaga 7 till Långtidsutredningen, s. 207. 
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En aspekt som har analyserats i detta kapitel är om kommun-
sammanläggningar ger högre effektivitet genom ekonomiska skal-
fördelar. Forskningen ger dock enbart delvis stöd för antagandet att 
större kommuner, och därmed större produktionsvolymer, innebär 
att samma välfärdsservice kan produceras till lägre kostnader. Danska 
erfarenheter pekar i stället på att inga ekonomiska effekter kunnat 
utläsas i de sammanslagna kommunernas kärnverksamhet. Anled-
ningen till det är att verksamheten är lokal till sin natur och behöver 
drivas där invånarna finns. Möjligheterna till att realisera ekono-
miska skalfördelar är därmed begränsade.  

Även de modellberäkningar Kommunutredningen gjort indikerar 
samma resultat, dvs. enbart marginella ekonomiska besparingar inom 
grundskola och hemtjänst för äldre. Däremot visar danska utvärder-
ingar på ekonomiska besparingar när det gäller administration samt 
när det gäller vägar och gator. I dessa verksamheter förefaller större 
möjligheter finnas till skalfördelar, eftersom verksamheterna inte är 
lika beroende av avstånd. 

En dansk utvärdering visar att de sammanslagna kommunernas 
ekonomiska resultat förbättrats efter sammanläggningarna. En av 
anledningarna som pekas ut är att kommunernas ekonomiska styr-
ningsförmåga ökat efter sammanläggningen. 

Vid sidan av ekonomiska argument är förväntningar om stärkt 
kompetens vanligt förekommande vid kommunsammanläggningar. 
Små kommuner har svårt att ha olika specialister anställda. Ofta kom-
bineras olika funktioner inom samma tjänst och många anställda blir 
något av generalister. En mindre kommun är dessutom mer känslig 
för oförutsedda händelser, exempelvis om en person med en nyckel-
befattning slutar eller blir långvarigt frånvarande. I en större kom-
mun finns fler anställda, vilket dels innebär större möjligheter att 
täcka upp vid någon persons frånvaro, dels ger ökade möjligheter till 
specialisering. 

Utvärderingar av den danska kommunreformen visar att kom-
munsammanläggningarna haft en positiv inverkan på kommunernas 
kompetens. Reformen ledde till större professionella miljöer och 
mindre sårbarhet avseende de uppgifter som kommunerna redan hade.  

En central fråga är vad kommunsammanläggningar innebär för 
lokaldemokratin. Ur ett teoretiskt perspektiv finns som tidigare visats 
två olika perspektiv:  
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 Public choice som argumenterar för små enheter eftersom det ger 
en större närhet till medborgarna  

 konsolideringsperspektivet som argumenterar för större enheter 
med argumentet att det ger bättre och mer effektiv leverans av 
service.  

Båda inriktningarna har normativa inslag.  
Utvärderingar från Danmark pekar generellt på att det är svårt att 

se entydiga demokratiska nackdelar med kommunsammanläggningar. 
Danska politiker upplever sig ha fått större inflytande över kom-
munalpolitiken. Reformen har också inneburit att rollen som poli-
tiker blivit mer renodlad och att politikerna fått tillgång till en större 
och mer professionell förvaltning. 

Utvärderingar visar dock att invånarnas förtroende för politi-
kerna minskat i kommuner som har lagts samman jämfört med kom-
muner som inte slagits samman. Det är framför allt förtroendet för 
politikernas förmåga och möjlighet att vara lyhörda som har minskat.  

Den övergripande slutsatsen när det gäller de demokratiska effek-
terna av den danska reformen är att det finns ett antal negativa 
demokratiska konsekvenser men att de var starkast under de första 
åren av reformen och att de därefter har avtagit eller helt försvunnit. 
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15 Generell förändring  
av kommunernas ansvar 
och uppgifter  

I direktiven1 anges att utredningen ska överväga om det finns behov 
av att generellt ändra kommunernas uppgifter så att de bättre överens-
stämmer med kommunernas nuvarande kapacitet. Detta kan enligt 
direktiven ske genom att samtliga kommuner får ett förändrat upp-
drag till följd av att ansvaret för vissa uppgifter flyttas till en annan 
huvudman. Det kan också handla om att flytta ansvaret för uppgifter 
från en annan huvudman till kommunerna. Enligt direktiven bör sådana 
förändringar främst aktualiseras om ett förändrat huvudmannaskap 
för samtliga kommuner är motiverat. Det kan dock finnas anledning 
att endast förändra uppgifterna för vissa kommuner. Det skulle inne-
bära en asymmetrisk ansvarsfördelning, vilket behandlas i kapitel 16.  

I direktiven anges att utredningen inte ska lämna konkreta förslag 
på huvudmannaskapsförändringar. Utredningen ska dessutom ”utgå 
från att Sverige även i fortsättningen ska ha en decentraliserad sam-
hällsorganisation, där kommunerna har ett betydande ansvar.”2 Kom-
munutredningen har därför i följande kapitel begränsat sig till att 
föra mer principiella resonemang om generella förändringar av kom-
munernas uppgifter. Ett antal specifika verksamhetsområden kommer 
att belysas, men främst i syfte att illustrera och diskutera verksam-
heter där det skulle kunna vara lämpligt att överväga en förändring 
av ansvarsfördelningen. Redogörelsen bygger i denna del i stor ut-
sträckning på andra pågående eller nyligen genomförda statliga utred-
ningar som förhåller sig till och diskuterar ansvarsfördelningen mellan 
stat, region och kommun inom olika verksamhetsområden.  

 
1 Dir. 2017:13 
2 Ibid. 



Generell förändring av kommunernas ansvar och uppgifter SOU 2020:8 

456 

Kommunerna har obligatoriska uppgifter enligt kommunallagen 
men även uppgifter som regleras i speciallagstiftning. En viktig begrän-
sande bestämmelse i detta sammanhang finns i 2 kap. 2 § kommunal-
lagen som stadgar att kommuner inte får ha hand om sådana ange-
lägenheter som enbart staten, en annan kommun, eller någon annan 
ska ha hand om. I lagstiftningen används ofta begreppet huvudman som 
beteckning för den aktör som ansvarar för en viss uppgift. Det finns 
även vissa lagar där begreppet huvudman inte används men där det 
av bestämmelserna ändå framgår att det föreligger ett huvudmanna-
skap för en aktör. I kapitel 5 utvecklas innebörden av den kommu-
nala kompetensen och begreppet huvudmannaskap närmare. 

15.1 Olika verksamheter har olika territoriell logik 

Olika politikområden eller verksamheter kan sägas ha olika territo-
riell logik. Förskola, äldreomsorg och sophämtning är exempel på 
verksamheter som ligger nära människor i deras vardag och därför 
hanteras mest effektivt på lokal nivå. Dessa verksamheter kan därför 
sägas ha en lokal logik. Försvars- och säkerhetspolitik och penning-
politik är exempel på politikområden som hanteras mest effektivt på 
nationell (eller ibland internationell) nivå. Dessa politikområden kan 
därför sägas ha en nationell logik. 

Vissa verksamheter där kommunen i dag är huvudman har en mer 
regional än lokal logik, exempelvis räddningstjänst, gymnasieskola 
och fysisk planering. Det är dock viktigt att understryka att regional 
logik inte per automatik innebär att det finns argument för att upp-
giften ska skötas av regionen eller av länsstyrelsen; det kan också 
handla om att uppgiften bör skötas inom den funktionella regionen, 
t.ex. genom kommunal samverkan. En del verksamheter bedrivs i 
stor utsträckning genom samverkan mellan kommuner och det skulle 
kunna ses som ett tecken på att kommunen är en alltför liten aktör 
för att ensam ansvara för verksamheten. Ett exempel är att räddn-
ingstjänsten som i många delar av landet bedrivs i kommunalförbund 
eller gemensam nämnd. Totalt 192 kommuner ingår i dag i ett rädd-
ningstjänstförbund.3 Ett annat exempel är gymnasieskolan som också 
ofta bedrivs i samverkan mellan kommuner, om än i mindre utsträck-

 
3 Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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ning än räddningstjänsten. Totalt 53 kommuner ingår i ett kommunal-
förbund eller en gemensam nämnd för gymnasieskolan.4 

Omfattande samverkan kan tolkas som att kommunerna själva 
bedömer att den egna kommunen är för liten för att effektivt kunna 
driva vissa verksamheter, exempelvis räddningstjänst och gymnasie-
skola. Inom de verksamhetsområden där det i dag sker stor samver-
kan mellan kommuner skulle det därför finnas argument för en gene-
rell förändring av kommunernas uppgifter. Det skulle exempelvis 
kunna handla om att regionerna tar över ansvaret för vissa verksam-
heter från kommunerna. Det skulle också kunna vara aktuellt att staten 
genom länsstyrelserna tar över ansvaret för vissa uppgifter. 

Det förefaller finnas ett visst motstånd hos svenska kommuner 
mot att föra över huvudmannaskap från kommuner till regioner eller 
länsstyrelse. Kommunutredningen har inte gjort någon systematisk 
undersökning av kommunernas syn på flytt av ansvar och uppgifter 
från kommunerna till regioner eller länsstyrelser men i många sam-
manhang när Kommunutredningen har träffat kommunala företrä-
dare har de uttryckt skepsis mot sådan överflyttning av huvudmanna-
skap. Kommunutredningen har också noterat att företrädare för 
regionerna är tveksamma till att föra över ansvaret för vissa uppgifter 
till regionerna, eftersom regionerna i nuläget inte har den kapacitet 
och kompetens som krävs för att ta över ansvar för uppgifter från 
kommunerna. 

15.1.1 Räddningstjänst 

Lagstiftaren har gett betydande frihet till Sveriges 290 kommuner att 
själva utforma räddningstjänstverksamhet och förebyggande arbete. 
Det finns därför en variation i hur verksamheten bedrivs i kom-
munerna.  

Räddningstjänstutredningen föreslog i sitt slutbetänkande En 
effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) i juni 2018 att 
kommunerna ska få en utökad skyldighet att samverka med varandra 
för att effektivare kunna genomföra omfattande räddningsinsatser. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bör enligt 
Räddningstjänstutredningen utöva tillsyn och kunna ta över ansvaret 
för kommunernas räddningstjänstverksamhet vid mycket omfattande 

 
4 Källa: SKR  
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räddningsinsatser. I dag är det länsstyrelserna som ansvarar för dessa 
uppgifter. Utgångspunkten för Räddningstjänstutredningens för-
slag är alltså att räddningstjänsten fortsatt ska vara en kommunal 
uppgift men att verksamheten kan effektiviseras genom tvingande 
samverkan mellan kommunerna och ett förstärkt statligt ansvar när 
det gäller tillsyn och stöd till kommunerna. 

Räddningstjänstutredningen övervägde också om en utökad sam-
verkan bör åstadkommas genom en reglering för kommunerna att 
ingå i gemensamma räddningstjänstorganisationer i en tvingande geo-
grafisk indelning. Andra länder som har ett kommunalt huvudmanna-
skap för räddningstjänsten har gått i den riktningen.5 Utredningen 
gjorde dock bedömningen att det fanns en rad praktiska svårigheter 
med en sådan reglering, bl.a. om hur existerande samverkan i kom-
munalförbund, gemensam nämnd och samverkan genom avtal skulle 
behandlas. Det skulle dessutom kunna ifrågasättas om huvudmanna-
skapet skulle vara fortsatt kommunalt om en sådan reglering skulle 
genomföras. Med hänsyn till den kommunala självstyrelsen ska kom-
munerna också ha möjlighet att själva så långt som möjligt välja for-
mer för sin verksamhet, inklusive samverkan med andra kommuner.6 

Frågan om hur räddningstjänsten kan effektiviseras och bättre 
rustas vid stora händelser aktualiserades också vid de stora skogs-
bränderna som drabbade delar av Sverige sommaren 2018. I augusti 
2018 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att utvärdera de 
operativa insatser som hade genomförts. Utredningen som tog namnet 
Skogsbrandsutredningen konstaterade i sitt betänkande Skogsbrän-
derna 2018 (SOU 2019:7) att det efter bränderna sommaren 2018 har 
blivit än mer angeläget att genomföra merparten av de förändringar 
som föreslogs i 2017 års räddningstjänstutredning. Skogsbrandsutred-
ningen föreslog även vissa justeringar i och kompletteringar av de för-
slag som presenterades av Räddningstjänstutredningen. Ett av utred-
ningens kompletterande förslag är ett statligt övertagande av ansvaret 
för kommunal räddningstjänst ska kunna begränsas till en viss rädd-
ningsinsats i stället för att som i dag gälla hela räddningstjänstverk-
samheten i den berörda kommunen eller kommunerna (delvis över-
tagande).  

 
5 SOU 2018:54, bilaga 2. 
6 Ibid. 
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15.1.2 Grundskola 

Sedan 1991 är kommunerna huvudmän för både grundskolan och 
gymnasieskolan.  

PISA-undersökningen 2018 (Programme for International Student 
Assessment)7 som presenterades i december 2019 visar att elevernas 
skolresultat har förbättrats. PISA-undersökningen visar dessutom 
att likvärdigheten i den svenska skolan ligger på genomsnittet för 
OECD-länderna, men att Sverige däremot har en sämre likvärdighet 
än Danmark, Finland och Norge.8 Likvärdigheten i skolan är föremål 
för kontinuerlig politisk debatt och förslag om att staten bör ta ett 
större ansvar för grundskolan framförs regelbundet av olika politiska 
företrädare.  

Skolkommissionen som tillsattes 2015 föreslog i sitt slutbetän-
kande (SOU 2017:35) en nationell strategi för att skapa ett skol-
system med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet. Ett viktigt in-
slag i strategin är ett stärkt statligt engagemang genom ökat stöd och 
tydligare styrning av skolan. Skolkommissionen gjorde bl.a. bedöm-
ningen att staten bör ha en beredskap för att ta över det finansiella 
ansvaret för skolan.  

Skolkommissionen föreslog dessutom en statlig skolmyndighet 
med närvaro på regional nivå i syfte att stödja skolhuvudmännen. 
Utgångspunkten för förslaget var att samtliga skolhuvudmän måste 
ha tillräcklig kapacitet för sitt uppdrag. En särskild utredning till-
sattes för att närmare utforma förslaget om en statlig skolmyndighet 
med regional närvaro (SOU 2018:41). 

I juli 2018 fick dessutom en särskild utredare9 i uppdrag att analy-
sera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och för-
bättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola i syfte att 
öka likvärdigheten inom dessa skolformer. I direktiven (dir. 2018:71) 
finns dock ingen uttrycklig skrivning om att utreda ansvarsfördel-
ningen mellan kommun och stat när det gäller grundskolan. Utred-
ningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 mars 2020. 

 
7 PISA-undersökningen är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom 
läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Studien genomförs vart tredje år. 
8 Skolverket (2019), PISA 2018. 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturveten-
skap, Internationella studier 487.  
9 Dir. 2018:71. 
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15.1.3 Gymnasieskola 

Som framgår av kapitel 13 är det inte ovanligt att kommuner bedri-
ver gymnasieskola i samverkan med andra kommuner. Kommunerna 
har till uppgift att balansera ungdomars önskemål om utbildning 
med arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. I 16 kap. 42 § skol-
lagen (2010:800) anges att hemkommunen ansvarar för att alla behö-
riga ungdomar i kommunen erbjuds utbildning på nationella pro-
gram. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program 
och nationella inriktningar. I förarbetena till skollagen diskuteras 
begreppet allsidigt urval utifrån att allsidighet innebär att mer än 
hälften av de nationella programmen finns med i utbudet, men det 
är inte reglerat hur många program som måste erbjudas. I förarbe-
tena påpekas vidare att det för stora delar av landet borde bli natur-
ligt att kunna erbjuda hela utbudet av nationella program genom 
samverkan med andra kommuner.10 

Gymnasieutredningen11 menade att en kommun ibland är en allt-
för liten organisatorisk enhet för att hantera frågor om utbildnings-
utbud. Både Gymnasieutredningen och Skolkommissionen12 konsta-
terade dessutom att kommunerna har mycket olika förutsättningar att 
åstadkomma ett allsidigt urval av det totala utbudet på 18 nationella 
program och 60 inriktningar. Problemet bottnar i bristande samord-
ning och avsaknad av gemensam planering mellan kommuner samt 
mellan kommuner och enskilda huvudmän.  

Skolkommissionen menade också att det är nödvändigt med ett 
större nationellt ansvar för gymnasieskolans finansiering, dimensio-
nering och lokalisering i ett regionalt perspektiv. Mot bakgrund av 
detta gav regeringen i mars 2018 en särskild utredare i uppdrag att 
utreda planering och dimensionering av gymnasial utbildning 
(dir. 2018:17). Utredarens uppdrag är bl.a. att ta fram förslag som 
syftar till att trygga den regionala och nationella kompetensförsörj-
ningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till 
ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Utredaren 
ska också ta fram förslag som bidrar till att främja en likvärdig utbild-
ning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredaren ska 

 
10 Skolinspektionen (2018), Kommuners styrning av gymnasieskolan. Ger kommunerna alla 
elever möjlighet att nå målen? 
11 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och full-
följa en gymnasieutbildning. 
12 SOU 2017:35 Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.  
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se över och vid behov föreslå en ansvarsfördelning mellan staten, 
kommunerna och andra aktörer för regional planering och dimen-
sionering av gymnasial utbildning. Utredningen för dimensionering 
och planering av gymnasial utbildning ska redovisa sitt uppdrag senast 
den 1 juni 2020.  

15.1.4 Fysisk planering och bostadsplanering 

Frågor om fysisk planering och bostadsplanering berör allt oftare 
fler än en enskild kommun i takt med att de funktionella regionerna 
blir större som en följd av ökad pendling. Dessa frågor har därför en 
tydlig regional logik. Frågorna har också betydelse för den regionala 
och lokala utvecklingen och det finns därför skäl till att uppgifterna 
ska hanteras gemensamt av regionen och dess kommuner. Frågan 
om en större samordning mellan kommuner och ett ökat ansvar för 
regionerna när det gäller fysisk planering är dock omstridd. Kommu-
nernas planeringsmonopol lyfts ofta som en viktig del av den kom-
munala självstyrelsen i och med att det ger kommunerna utrymme 
att själva bestämma över mark- och vattenanvändning inom kom-
munens gränser. 

Riksdagen fattade 2018 beslut om att regional fysisk planering 
skulle införas i Stockholms län och Skåne län. Lagändringarna trädde 
i kraft den 1 januari 2019. Regional fysisk planering omfattar de 
frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera 
kommuner i ett län. De nya bestämmelserna som infördes i plan- och 
bygglagen (PBL) (2010:900) innebär, till skillnad mot det ursprung-
liga förslaget från Bostadsplaneringskommittén13, att tillämpningen 
av de nya reglerna begränsas till Stockholms län och Skåne län. I pro-
positionen angav regeringen dock att regional fysisk planering bör 
införas i fler län när behov av och förutsättningar för sådan planering 
finns, som ett led i att åstadkomma större enhetlighet i landet.14 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ställde sig positivt till 
införandet av regional fysisk planering i Stockholms län och i Skåne 
län men menade att det måste hållas åtskilt från PBL; enligt SKR 
skulle en förändring av PBL kunna leda till att den regionala planen 
i praktiken blir styrande över kommunerna. SKR menade också att 

 
13 SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. 
14 Prop. 2017/18:266 s. 39. 
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kommunerna skulle kunna bli tvungna att utforma översikts- och 
detaljplaner som utgår från den regionala planen och att det därför 
riskerar att försvaga kommunernas möjlighet att råda över mark- 
och vattenanvändning inom kommunens gränser.15  

15.1.5 Vatten och avlopp (VA) 

Kommunernas ansvar för att ordna vattentjänster kom till på 1950-
talet.16 Vattentjänster innebär försörjning av dricksvatten samt bort-
förande av dagvatten och spillvatten. Dessa tjänster är samhällskri-
tiska funktioner; deras effektivitet och stabilitet är avgörande för 
såväl hushåll som näringsliv runtom i Sverige. De har även betydande 
inverkan på miljön och människors hälsa.  

I dag bedrivs drygt 60 procent av verksamheten inom VA i egen 
kommunal förvaltning eller egna helägda bolag, men det finns även 
många exempel på VA-samverkan genom bolag, kommunalförbund 
och gemensam nämnd. Enligt intresseorganisationen Svenskt Vatten 
krävs ett underlag på 50 000 invånare för att kunna driva VA-verk-
samhet långsiktigt och strategiskt.17 På så sätt kan även VA sägas vara 
ett exempel på en verksamhet som har mer regional än lokal logik.  

Enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex måste 77 procent av VA-
anläggningarna åtgärdas18 men framför allt mindre kommuner har 
inte tillräcklig kapacitet att planera sin verksamhet långsiktigt. En 
föråldrad infrastruktur, arbetskraftsbrist och klimatförändringar är 
exempel på utmaningar som sätter allt större press på kommunerna 
som huvudmän för VA.  

De senaste åren har flera statliga utredningar och rapporter från 
regeringsuppdrag pekat på ett behov av samordning gällande vatten-
tjänster, såväl på lokal som på central nivå.19 Dricksvattenutred-
ningen konstaterade i sitt slutbetänkande En trygg dricksvatten-
försörjning (SOU 2016:32) att ansvaret för dricksvattenförsörjningen 
i dag ligger på samtliga 290 kommuner, trots att de har vitt skilda 
förutsättningar att klara uppgiften och Dricksvattenutredningen 

 
15 SKL (2015), Yttrande över Bostadsplaneringskommittén.  
16 Se lagen (1955:314) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar och SOU 2018:34, Vägar 
till hållbara vattentjänster, s. 56. 
17 Svenskt Vatten (2019), Kommunsamverkan – hinder och möjligheter inom VA-sektorn, skrivelse 
till Kommunutredningen, 2018-05-11. 
18 Svenskt Vatten (2019), Resultat för hållbarhetsindex 2018, s. 8. Totalt 161 kommuner deltog 
i den hållbarhetsundersökning som Svenskt Vatten genomförde 2018. 
19 SOU 2018:34 s. 149. 
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menade att det står klart att inte minst många av landets mindre 
kommuner på sikt kan stå inför betydande utmaningar. Vidare angav 
utredningen att senare års forskning kring mindre och mellanstora 
kommuners förutsättningar att möta framtidsutmaningarna inom 
dricksvattenområdet talar för att det är nödvändigt att öka samver-
kan över kommungränserna. Utredningen såg också bolagisering 
som ett sätt att få stordriftsfördelar och att det skulle medverka till 
att erforderlig expertis kan knytas till den framtida dricksvatten-
försörjningen. Dricksvattenutredningen påpekade att vattnet inte 
känner några administrativa gränser och att ett mer övergripande och 
regionalt synsätt därför blir allt mer nödvändigt. Ett regionalt per-
spektiv, ökad inriktning på mellankommunal samverkan och lång-
siktighet krävs för att säkra förutsättningar och verksamhet i ett 
generationsperspektiv, enligt Dricksvattenutredningen.20 

Organisationen Svenskt Vatten har i en skrivelse till Kommun-
utredningen pekat på behovet av en större samverkan mellan kom-
muner som en del av lösningen på problemet med att kunna säkra 
tillgång och kvalitet på vatten och avlopp långsiktigt.21 Svenskt Vatten 
menar dock att det finns många hinder för och svårigheter med 
denna samverkan. Det handlar bl.a. om att det är svårt att hitta sam-
ordningsvinster vid långa avstånd och att det tar tid att bygga upp 
samarbetsorganisationer.  

15.1.6 Arbetsmarknad 

Historiskt sett har ansvarsfördelning och finansiering av arbets-
marknadspolitiska insatser skiftat mellan stat och kommun. Fram till 
1940-talet var de flesta arbetsmarknadsåtgärder organiserade i kom-
munal regi men med statlig finansiering. Under de senaste decen-
nierna har utvecklingen i stället gått mot en ökad centralisering av 
arbetsmarknadspolitiken. Ett av de senaste exemplen är etablerings-
reformen, där staten 2010 övertog det samlade ansvaret från kom-
munerna för att underlätta nyanlända invandrares etablering i arbets-
livet.22 

 
20 SOU 2016:32 s. 22 ff. 
21 Svenskt Vatten (2019), Kommunsamverkan – hinder och möjligheter inom VA-sektorn, skrivelse 
till Kommunutredningen. 
22 SOU 2017:82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad. 
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Många kommuner genomför betydande insatser inom arbets-
marknadsområdet och framför allt större, men även mindre kommu-
ner, vill få ett utökat ansvar för arbetsmarknadsfrågorna. En viktig 
anledning till att kommunerna tar aktiv del i arbetsmarknadspolitiken 
är att arbetslöshet är kostsamt för kommunerna, eftersom skatte-
intäkterna minskar och utgifterna för försörjningsstöd ökar. Kom-
munerna har också möjlighet att på ett bra sätt rusta individerna i 
syfte att förbättra deras position på arbetsmarknaden. Kommunerna 
har dessutom lokalkännedom som underlättar vid matchning. Små 
kommuner har dock sällan kapacitet att ta ansvaret för arbetsmark-
nadspolitiken men vill däremot ofta kunna genomföra och få finan-
siering för vissa insatser.23 

I sitt slutbetänkande Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga 
åtagandet för framtidens arbetsmarknad (SOU 2019:3) konstaterar 
Arbetsmarknadsutredningen att det finns överlappningar och bris-
tande samordning mellan kommunernas arbetsmarknadsinsatser för 
personer som tar emot ekonomiskt bistånd, och Arbetsförmed-
lingens åtgärder. Det kan få till följd att de samlade offentliga resur-
serna inte används på ett effektivt sätt, vilket i sin tur kan leda till att 
enskilda arbetssökande inte får bästa möjliga stöd från det offentliga. 
Enligt det tilläggsdirektiv som gavs till Arbetsmarknadsutredningen 
(dir. 2017:71) kan kommunernas roll därför behöva förtydligas för 
att förbättra möjligheterna till effektivt samarbete mellan kommun 
och stat. Utgångspunkten är dock att arbetsmarknadspolitiken även 
fortsättningsvis ska vara nationell. 

Arbetsmarknadsutredningen föreslog att ansvarsfördelningen 
mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna tydliggörs och att en 
skyldighet att samordna insatser införs, eftersom det skulle öka för-
utsättningarna för att enskilda personer snabbare kommer i egen för-
sörjning.24 

Arbetsförmedlingen fattade i april 2019 ett inriktningsbeslut om 
att successivt under 2019 och 2020 avveckla verksamheten vid 132 kon-
tor. I december 2019 aviserade regeringen att den planerade refor-
men av Arbetsförmedlingen kommer att skjutas upp för att i stället 
träda i kraft 2022. Reformens innehåll och inriktning har också för-
ändrats. Reformen ska inte, som tidigare aviserats, vila på Lagen om 
valfrihetssystem, LOV (2008:982). I stället ska den upphandlingsform, 

 
23 SOU 2017:82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad. 
24 SOU 2019:3 s. 532. 
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eller de upphandlingsformer som är mest ändamålsenliga för respek-
tive tjänst användas. Enligt regeringen ska samverkan med kommuner 
säkerställas och kommunernas insatser ska tas tillvara. Arbetsförmed-
lingens närvaro i hela landet ska säkras, både under reformprocessen 
och på längre sikt.25 I regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen för 
2020 står att det är viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer lokal 
närvaro på samtliga orter där Arbetsförmedlingen har genomfört 
eller planerar nedläggning.  

En konsekvens av nedlagda kontor, och därmed minskad lokal 
närvaro för Arbetsförmedlingen, kan bli att kommunerna anser sig 
behöva ta ett större ansvar inom arbetsmarknadsområdet. SKR har i 
en skrivelse till regeringen26 med anledning av reformeringen av 
Arbetsförmedlingen bl.a. uttryckt att förutsättningarna bör öka för 
att på frivillig basis ge de kommuner som vill ett samordnade och 
rustande uppdrag för samtliga arbetssökande som befinner sig långt 
från arbetsmarknaden. SKR understryker också att kommunerna 
bör få samordningsansvaret för nyanländas etableringsinsatser samt 
att Arbetsförmedlingen ska ha fysisk närvaro i samtliga kommuner. 
SKR uttrycker också tydligt att alla de kostnader som läggs på kom-
munerna på området ska ersättas av staten. 

I regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen för 2020 står att det är 
viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer lokal närvaro på samtliga 
orter där Arbetsförmedlingen har genomfört eller planerar ned-
läggning. 

Regeringen tillsatte i november 2019 en utredning som bl.a. ska 
analysera om kommuner inom ramen för nuvarande regelverk kan 
vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av 
och med ersättning från Arbetsförmedlingen.27 

 
25 Regeringen (2019), Inriktning för det fortsatta arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen, 
www.regeringen.se/4ae67d/contentassets/c468e4fd105941e48d5a7b0cfb6ad5a6/inriktning-
for-det-fortsatta-arbetet-med-att-reformera-arbetsformedlingen.pdf. Hämtat 2019-12-18. 
26 SKR (2019), Skrivelse med anledning av det allvarliga läget inom Arbetsförmedlingen, 
https://skr.se/download/18.7ac7d9cf16ef9a6cd174318d/1576252750288/07-19-01561-
Skrivelse-Arbetsmarknadspolitik.pdf. Hämtat 2019-12-18. 
27 Dir. 2019:86. 
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15.1.7 Hälso- och sjukvård 

Det huvudsakliga ansvaret för finansiering och organisering av hälso- 
och sjukvården ligger hos regionerna, och även i vissa delar hos kom-
munerna. Merparten av hälso- och sjukvården finansieras via region- 
respektive kommunalskatten. År 2017 stod regionerna och regionägda 
bolag för 56,7 procent av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna 
medan kommunerna stod för 25,5 procent.28 

Med kommunal eller kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, 
avses sjukvård som genom kommunens åtagande och ansvar ges i 
patientens bostad eller där patienten vistas. Kommunerna ansvarar 
enligt 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
(2017:30) för hälso- och sjukvård (dock inte läkarinsatser) i särskilda 
boendeformer, dagverksamheter samt även för hemsjukvård i ordi-
närt boende, dvs. patientens privata bostad, i de fall man har avtal 
med regionen. 

Regeringen gav Utredningen samordnad utveckling för god och 
nära vård i uppdrag att ”stödja regioner, berörda myndigheter och 
organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jäm-
lik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primär-
vården”.29 Utredningen ska enligt tilläggsdirektiv30 bl.a. utreda och 
lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och kommu-
nernas hälso- och sjukvård och omsorg kan underlättas och hur 
gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut. Utgångspunkten 
för Utredningen för samordning för god och nära vård är att det finns 
behov av samordning av vården för flera olika grupper, t.ex. multi-
sjuka äldre samt personer med kroniska sjukdomar, cancer och 
psykiska sjukdomar. 

När det gäller hemsjukvården varierar ansvarsfördelningen mellan 
region och kommun i olika län. Ansvaret regleras genom avtalssam-
verkan som lägger fast principer för vilka åtgärder som kommunen 
och regionen är förpliktade att utföra samt hur samarbetet ska se ut 
mellan kommunen och regionen. Avtalen tecknas som regel mellan 
regionen och samtliga kommuner i ett län, dock kan avtal om speci-
fika ansvarsområden tecknas med enskilda kommuner.31  

 
28 Se SOU 2019:29 s. 256. Resterande utgifter fördelas mellan frivilliga sjukvårdsförsäkringar 
(0,6 procent), hushållens ideella organisationer (0,1 procent), företag (0,5 procent) och hushållens 
utgifter ur egen ficka/patientavgifter (15,2 procent). 
29 Dir. 2017:24 s. 1. 
30 Dir. 2017:97. 
31 SOU 2019:29 s. 126. 



SOU 2020:8 Generell förändring av kommunernas ansvar och uppgifter 

467 

Utredningen för samordning för god och nära vård framhåller i 
sitt delbetänkande (SOU 2019:29) att det finns behov av att öka för-
ståelsen för kommunernas verksamhet på hälso- och sjukvårdsom-
rådet. Det är dock enligt utredningen viktigt att betona att kommunen 
har dubbla roller både som vårdgivare och som utförare av social-
tjänstinsatser. Det innebär att kommunernas hälso- och sjukvård ska 
samverka dels med socialtjänsten inom den egna kommunen, dels 
med den regionfinansierade hälso- och sjukvården.  

15.2 Verksamheter som innebär myndighetsutövning 
eller tillsyn 

Det är en stor utmaning för framför allt små kommuner att rekrytera 
de specialister som krävs för myndighetsutövning och tillsyn inom 
kommunernas olika verksamhetsområden. De specialister som ändå 
rekryteras får ofta alltför många olika typer av ärenden på sitt bord 
och har därför svårt att specialisera sig ytterligare.  

De intervjuer med företrädare för statliga myndigheter som bl.a. 
ligger till grund för rapporten En bärkraftig kommunstruktur32 kan ge 
en inblick i hur situationen ser ut. Intervjuerna visar att många små 
kommuner inte har kompetens att fullt ut sköta myndighetsutöv-
ning och tillsyn på ett tillfredsställande sätt. Det gäller framför allt 
socialtjänsten samt miljöskydds- och byggnadsområdet. Förutom 
specialister inom olika verksamhetsområden har kommunerna även 
ett behov av allmän kommunjuridisk kompetens. De kommuner som 
saknar kommunjurist samarbetar ofta med andra kommuner för att 
få tillgång till den typ av expertis som behövs, t.ex. vid upphand-
lingar.33 

15.2.1 LSS och assistansersättning 

Ansvaret för stöd- och serviceinsatser enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är fördelat på tre 
huvudmän; stat, region och kommun. Kommunen är huvudman för 
samtliga LSS-insatser med undantag för rådgivning och annat per-
sonligt stöd, vilket är en uppgift för regionen. Lagen ger dock möj-

 
32 Häggroth, S. (2015), En bärkraftig kommunstruktur. 
33 Ibid. 
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lighet att genom avtal mellan huvudmännen flytta över ansvaret för 
en verksamhet från region till kommun eller från kommun till region.  

När det gäller personlig assistans är ansvaret delat mellan staten 
och kommunen. I korthet kan sägas att det avgörande för vem som 
är huvudman i det enskilda fallet är personens behov är personlig 
assistans för s.k. grundläggande behov. Om behovet överstiger 20 tim-
mar per vecka är det staten som ansvarar för prövningen av rätten till 
ersättning och finansieringen av insatsen, medan kommunen an-
svarar för finansieringen upp till 20 timmar per vecka. I andra fall är 
det kommunerna som ansvarar för att pröva rätten till och finansiera 
insatsen personlig assistans.34 

Regeringen beslutade i maj 2016 att uppdra åt en särskild utredare 
att se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av 
LSS. LSS-utredningen lämnade den 10 januari 2019 sitt betänkande 
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) 
till regeringen. Utredningens utgångspunkt är att stöd enligt LSS, i 
likhet med andra välfärdstjänster, ska vara en kommunal uppgift. 
Enligt LSS-utredningen medför dagens delade huvudmannaskap för 
personlig assistans problem, och det bör därför endast vara en huvud-
man för insatsen framöver. Mot bakgrund av att personlig assistans 
innebär höga kostnader och den oro som detta skapar hos personer 
i behov av stöd, anordnare av assistans och kommunsektorn föreslog 
utredningen att personlig assistans ska vara ett statligt ansvar.35 
Staten ska ansvara för den personliga assistansen, som även i fort-
sättningen ska utgöras av assistansersättning, inom ramen för för-
månerna i socialförsäkringsbalken.  

SKR har ställt sig positivt till förslaget att staten ensamt ska vara 
ansvarig för personlig assistans men menar att staten därmed också 
måste ta det fulla kostnadsansvaret. LSS-utredningens förslag möttes i 
övrigt av omfattande kritik bl.a. från olika brukarorganisationer.  

Regeringen har aviserat att en ny utredning ska tillsättas under 
2021 som åter ska utreda frågan om huvudmannaskapet för den 
personliga assistansen och eventuell ny lagstiftning ska vara på plats 
under nästkommande mandatperiod. 

 
34 Se SOU 2018:88 för en mer utförlig beskrivning av regelverket och huvudmannaskap inom 
LSS och assistansersättningen. 
35 SOU 2018:88 s. 37. 
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15.2.2 Kommunal miljötillsyn 

Kommunerna har tillsynsansvar enligt miljöbalken (1998:808) när det 
gäller miljö- och hälsoskydd, hantering av kemiska produkter och 
avfallshantering. Det är relativt vanligt med samverkan mellan kom-
muner inom miljötillsynsverksamheten; enligt SKR hade cirka 60 kom-
muner 2014 bildat gemensamma organisationer med andra kommuner 
inom miljö- och byggområdet. Skälet till kommunernas samverkan 
uppgavs vara att handläggningen skulle bli mer effektiv och rätts-
säker, samt att kommunen skulle ge bättre service.36 Det finns också 
avtalssamverkan på området.  

Det finns dessutom regional samverkan i många län. Av Natur-
vårdsverkets rapport från 2016 framgår att 95 procent av kommu-
nerna 2015 hade deltagit i regional miljösamverkan och att 85 procent 
samma år hade deltagit i andra nätverk, främst med andra kommuner.37 

Det har genomförts en rad olika statliga utredningar inom miljö-
området som har berört organiseringen av tillsynen. Miljötillsyns-
utredningen överlämnade sitt betänkande Miljötillsyn och sanktioner 
– en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63) till 
regeringen i juni 2017. Enligt Miljötillsynsutredningen hade vissa 
brister påtalats med den kommunala tillsynen och utredningen menade 
att dessa har sin grund i den kommunala strukturen. Det handlar 
bl.a. om att majoriteten av kommunerna är relativt små samt att 
kommunerna har varierande finansiella och demografiska förutsätt-
ningar att bedriva tillsyn. Detta får enligt Miljötillsynsutredningen 
återverkningar i form av jävsförhållanden, bristande oberoende och 
att vissa tillsynsmyndigheter får svårt att säkerställa den kompetens 
som behövs för att klara sitt tillsynsuppdrag. 

Miljötillsynsutredningen tyckte samtidigt att mycket fungerar 
bra i kommunernas miljötillsyn och pekar bl.a. på de insatser som 
införts vad gäller samverkan, samordning och utbildning. Det finns 
därför enligt Miljötillsynsutredningen inte tillräckliga skäl för att 
flytta ansvaret för tillsyn från kommunerna till länsstyrelserna. Miljö-
tillsynsutredningen föreslog i stället att regeringen bör ge länsstyrel-
serna i uppdrag att förhandla fram en organiserad samverkan avse-
ende miljötillsynen mellan de kommuner som länsstyrelserna funnit 
vara i behov av samverkan.38 

 
36 SKL (2014), Vägar till samarbete. Mellankommunal samverkan inom miljö- och byggområdet. 
37 Naturvårdsverket (2016), Kompetensförsörjning i miljöbalkstillsynen. 
38 SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet. 
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15.2.3 Överförmyndare 

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har ansvar för 
tillsynen över gode män och förvaltare. I varje kommun ska det finnas 
en överförmyndare och en ersättare eller en överförmyndarnämnd. 
Kommunfullmäktige bestämmer vilken organisationsform som ska 
finnas i kommunen. Två eller flera kommuner kan även bilda en 
gemensam överförmyndarnämnd.  

Överförmyndarverksamhet är ett exempel på verksamhet med 
myndighetsutövning där det är vanligt att kommuner samverkar med 
varandra. År 2016 bedrev 117 kommuner överförmyndarverksam-
het i 33 gemensamma nämnder. Det är dessutom vanligt med avtals-
samverkan.  

Överförmyndarens uppgift kräver stor och bred kompetens inom 
såväl förvaltningsrättsliga frågor som olika sakfrågor, samtidigt som 
det inte finns några formella kompetenskrav på överförmyndaren.  

Riksrevisionen konstaterar i sin granskningsrapport Tillsyn av 
ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för sam-
hällets mest utsatta att det finns stora variationer i storleken på över-
förmyndarkontoren i landet. Vissa kontor har endast en förtro-
endevald medan andra kontor har både överförmyndarnämnd och 
40 tjänstepersoner. Riksrevisionen uttalar sig inte om huruvida det 
är bra eller mindre bra med små respektive stora överförmyndar-
kontor. Däremot menar Riksrevisionen att de stora skillnaderna 
mellan de olika överförmyndarkontoren innebär att vissa verksam-
heter håller högre kvalitet än andra. Riksrevisionen anser att åtgärder 
därför bör vidtas så att rättssäkerheten för huvudmannen och ställ-
företrädaren inte är avhängig av var i landet dessa bor.39 

15.3 Nordiska exempel 

15.3.1 Danmark – fler och utökade uppgifter till kommunerna  

Kommunreformen i Danmark som genomfördes 2007 innebar att 
kommunerna blev större samt att kommunerna fick nya och utökade 
uppgifter, både från staten och från den regionala nivån. Parallellt 

 
39 Riksrevisionen (2017), Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande 
ansvar för samhällets mest utsatta, RiR 2017:3, s. 56. 
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med sammanläggningarna av kommunerna avskaffades också amts-
kommunerna på regional nivå och kommunerna fick då ta över 
ansvaret för uppgifter från amtskommunerna,40 t.ex. verksamheter 
på det sociala området; före 2007 hade kommunerna ansvar för de 
mer generella insatserna inom det sociala området medan amtskom-
munerna hade ansvar för de specialiserade delarna av socialområdet. 
Det sociala området hade präglats av problem med finansiering och 
samordning mellan kommunerna och amtskommunerna sedan den 
förra kommunreformen på 1970-talet. Efter 2007 års reform fick 
kommunerna hela ansvaret för det sociala området, även om de nya 
regionerna hade fortsatt ansvar för att driva specialiserade institu-
tioner för vilka det inte fanns tillräckligt befolkningsunderlag i de 
enskilda kommunerna.41 

En annan förändring av ansvarsfördelningen var att kommunerna 
fick överta ansvaret för hälsoförebyggande arbete och rehabilitering. 
Samtidigt fick kommunerna medfinansieringsansvar för sjukhusen.  

Ytterligare en förändring i ansvarsfördelning gäller arbetsmark-
nadsområdet, där kommunerna fick ta över uppdraget att skapa 
sysselsättning (det s.k. sysselsättningsuppdraget) och samtidigt fick 
ta över det finansiella ansvaret för arbetslöshetsersättningen. 

Även skolan blev föremål för förändringar i ansvarsfördelningen 
i samband med reformen. Före 2007 hade kommunerna ansvar för 
allmän skolundervisning, medan ansvaret för specialundervisning låg 
på amtskommunerna. I och med kommunreformen fick kommunerna 
ansvar för all skolundervisning.42 

En utveckling som bör nämnas är den diskussion som förs i 
Danmark om att helt avskaffa den regionala nivån; redan i samband 
med kommunreformen 2007 framfördes krav på detta. I stället blev 
resultatet att amten ersattes av fem regioner. I mars 2019 lade den 
dåvarande borgerliga danska regeringen fram en plan för en reform 
av hälso- och sjukvården, där ansvaret för hälso- och sjukvården 
skulle överföras från regionerna till staten. I juni 2019 fick dock 
Danmark en ny socialdemokratisk regering och eftersom de danska 
socialdemokraterna varit kritiska till reformförslaget är det inte sanno-

 
40 Amtskommunerna var organisationer som före 2007 fanns på regional nivå i Danmark och 
som i princip motsvarade de svenska landstingen. 
41 Blom-Hansen, J., Houlberg, K. och Serritzlew, S. (2016), ”Hurtig, ufrivillig og omfattende: 
den danske kommunereform” i Klausen, J.E., Askim, J. R. och Vabo, S. (red.) (2016), Kom-
munereform i perspektiv. 
42 Ibid.  
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likt att den nya regeringen kommer att gå vidare med den del av refor-
men som handlar om att avskaffa regionerna. 

15.3.2 Finland – regionalt ansvar för socialtjänst  
och hälso- och sjukvård 

Som beskrivits i kapitel 3 har ingen av de kommun- och struktur-
reformer som föreslagits i Finland genomförts fullt ut. De senaste 
åren har i stället fokus legat på att genomföra en reform av social-
tjänstens och hälso- och sjukvårdens struktur. Reformen, som fått 
förkortningen Sote, syftar till att skapa mer robusta strukturer för 
att dels kunna leverera socialtjänst och hälso- och sjukvård i alla 
kommuner och regioner, dels möta de ökade behov som en åldrande 
befolkning innebär. Ansvaret för socialtjänst och hälso- och sjuk-
vård lyfts från kommunerna och läggs i stället på en helt ny direkt-
vald regional nivå; till skillnad från i Danmark, Sverige och Norge 
har Finland inte någon direktvald regional nivå.  

Det ursprungliga förslaget till reform som lades fram 2014 inne-
bar att fem regioner i form av kommuner i samverkan skulle bildas 
för att hantera socialtjänst och hälso- och sjukvård. Den regering 
som tillträdde 2015 slog dock in på en annan väg där målet var att 
bilda 18 direktvalda regioner som skulle ha ansvaret för socialtjänst 
och hälso- och sjukvård.43 I mars 2019 avgick den dåvarande reger-
ingen som en direkt följd av att den inte fått tillräckligt stöd för att 
genomföra reformen fullt ut.  

Den regering som tillträdde sommaren 2019 (Socialdemokraterna, 
Centern, De Gröna, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet)44 
kom överens om riktlinjer för att gå vidare med reformen. Enligt 
riktlinjerna ska socialtjänst samt hälso- och sjukvård överföras till 
18 direktvalda regioner och hälso- och sjukvården ska reformeras 
med ett bibehållet offentligt ansvar. Därmed föll den tidigare reger-
ingens kraftfulla fokus på kundval och på att stärka privata aktörer. 
Frågan om huruvida regionerna ska ha beskattningsrätt samt andra 
finansieringsfrågor ska utredas parlamentariskt. En stötesten i reform-
diskussionen har varit Helsingfors och andra större städers ställning 
och enligt regeringen ska dessa städers ställning garanteras. Frågan 

 
43 Häggroth, S. (2015), En bärkraftig kommunstruktur. 
44 Den 3 december 2019 avgick den regeringen och ersattes av en ny regering med samma fem 
partier men med en ny regeringssammansättning och ny statsminister, Sanna Marin. 
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om kommunerna kan fortsätta vara utförare av vård och omsorg 
trots att huvudmannaskap och finansiering ligger hos regionerna ska 
utredas vidare. 

Även om det fortfarande är oklart i vilken utsträckning reformen 
i Finland kommer att kunna genomföras pekar erfarenheterna på 
svårigheterna med att genomföra stora, genomgripande förändringar 
i ansvarsfördelningen mellan kommun, region och stat. I en rapport 
från ett forskningsprojekt som syftade till att analysera och stödja 
arbetet med reformen lyftes vikten av att i stället genomföra refor-
men i etapper, eventuellt också genom pilotprojekt eller försök där 
olika lösningar kan prövas innan de genomförs i full skala.45 

15.3.3 Norge – NAV-reformen 

Den norska NAV-reformen46 kan vara relevant att kort beröra i för-
hållande till en diskussion om generella förändringar av kommunernas 
uppgifter. Mellan 2006 och 2011 genomförde Norge en reform av myn-
digheten för arbetsförmedling (Arbeidsmarkedsetaten) och myndig-
heten för socialförsäkring (Trygdeetaten) samt kommunernas social-
tjänst. Genom att bilda en gemensam organisation där ansvaret är 
delat mellan kommunerna och staten var syftet att skapa en samlad 
väg in till myndigheterna för medborgarna. NAV-kontoret skulle 
vara medborgarnas första kontakt med de olika verksamheterna. Till 
en början skulle alla NAV-kontor tillhandahålla ekonomisk social-
hjälp, inklusive rådgivning och arbete med individuella planer som 
minimum. Ansvaret har sedan successivt utvidgats till att NAV-kon-
toren även ska erbjuda kvalificeringsprogram och tillfälliga boenden. 
Det övergripande målet med reformen var att få fler personer i arbete 
och aktivitet samt att färre personer ska vara beroende av olika for-
mer av bidrag.47 

NAV-reformen har varit föremål för omfattande utvärdering, 
bl.a. i ett program som genomförts av Norges forskningsråd. Det är 
svårt att få en tydlig bild av effekterna av en så pass omfattande re-

 
45 Finansministeriet (2019), Slutrapport om landskaps- och vårdreformen. Erfarenheter av bered-
ningsarbetet, lärdomar och slutsatser. Finansministeriets publikationer 2019:55. 
46 Förkortningen NAV står för Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. 
47 NAV-reformen, www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/nav-
reformen/id604957/. Hämtat 2019-07-01. 
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form, men Norges statsminister Erna Solberg framhöll 2016 – 10 år 
efter att reformen inleddes – ”Det är en reform som vi fortfarande 
måste göra ganska mycket med för att få de resultat vi önskar oss.”48 
År 2015 kom en statlig utredning med ett antal förslag på hur NAV 
skulle kunna utvecklas. Förslagen handlade bl.a. om större lokal 
frihet att anpassa tjänster till brukarnas behov, närmare kontakt med 
arbetsmarknad och arbetsgivare samt ett större fokus på brukarna.49  

15.4 Demokratiaspekter  

Ur demokratisynpunkt medför en generell överföring av ansvar för 
uppgifter inga principiella förändringar. Avståndet mellan väljarna 
och de förtroendevalda ökar vid en överföring av ansvaret för upp-
gifter från den lokala till den regionala eller den statliga nivån. Väl-
jarna har dock kvar sitt inflytande och sin möjlighet till ansvars-
utkrävande i allmänna val, liksom tidigare. 

En oklar ansvarsfördelning mellan lokal, regional och statlig nivå 
kan dock innebära svårigheter för väljarna att utkräva ansvar. Stats-
vetaren Gissur O. Erlingsson menar att ökad statlig styrning och 
ökad användning av riktade statsbidrag inom kommunernas verk-
samheter, inte minst skolan, innebär att utrymmet för politikernas 
självständiga lokala prioriteringar minskar. Enligt Erlingsson gör det 
i sin tur att det blir oklart i väljarens ögon vem som i slutändan 
ansvarar för välfärdstjänsterna, vilket i förlängningen försvårar väl-
jarnas genuint lokala ansvarsutkrävande.50 

En generell flytt av ansvaret för uppgifter från den lokala nivån 
skulle också få konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. 
I Kommunutredningens direktiv uttrycks en tydlig ambition att 
Sverige ska hålla fast vid den decentraliserade välfärdsmodellen, dvs. 
att kommunerna ska ha ett fortsatt omfattande ansvar för välfärds-
tjänsterna (dir. 2017:13). Det kan tolkas som att inriktningen är att 
huvudmannaskapet för olika verksamheter inom välfärdsområdet 
ska ligga kvar på lokal nivå.  

 
48 Aftenposten, www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wrOQL/Solberg-om-Nav-reformen-
Lite-vellykket-fordi-Nav-kontorene-fikk-for-liten-makt. Hämtat 2019-07-01. 
49 Slutrapport från Ekspertgruppen (2015), Ett NAV med muligheter.  
50 Mörk, E., Erlingsson, G. och Persson, L. (2019), Kommunernas framtid. Konjunkturrådets 
rapport, s. 149 ff. 
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15.5 Sammanfattande slutsatser 

Den omfattande interkommunala samverkan inom bl.a. gymnasie-
skola, räddningstjänst och överförmyndare kan tolkas som att många 
kommuner har bedömt att kommunen är för liten för att självstän-
digt kunna driva verksamheterna på ett effektivt sätt. Det kan därför 
finnas skäl som talar för att vissa verksamheter har en mer regional 
än lokal logik. 

Ett generellt intryck vid genomgången av statliga utredningar 
ovan är att de har lett till få förslag till konkreta förändringar i an-
svarsfördelningen, även om det ibland kommer upp sådana förslag i 
den politiska debatten. Exempel på områden som har debatterats är 
om staten ska ta över ansvaret för skolan och den högspecialiserade 
sjukvården. Argumenten för sådana förändringar handlar ofta om att 
ett statligt ansvar skulle göra skolan och sjukvården mer likvärdig, 
oavsett var i landet man bor. I utredningarna är det i stället snarare 
fokus på utökad samverkan eller t.o.m. krav på samverkan mellan 
kommuner eller mellan kommuner, region och stat. 

Lagstiftaren har ibland valt att låta flera nivåer vara huvudmän 
inom ett område men för olika uppgifter. Vid en sådan lösning kan 
det uppstå frågetecken i verksamheten, i gränssnittet mellan olika 
aktörers ansvarsområden. Det gäller t.ex. arbetsmarknadspolitiken, 
hälso- och sjukvården samt LSS. Diskussionen kan här handla om 
både fördelningen av ansvar och tydliggörande av ansvarsfördel-
ningen mellan olika nivåer. En annan diskussion som förekommer är 
om kommunerna ska få en större roll som utförare inom ett verk-
samhetsområde utan att huvudmannaskapet går över till kommunerna. 

En diskussion om överföring av ansvaret för vissa verksamheter 
behöver ta stor hänsyn till vilken befintlig kapacitet och kompetens 
som finns på de olika nivåerna. En överföring av exempelvis rädd-
ningstjänst eller gymnasieskola till den regionala nivån skulle inne-
bära att regionen tillförs en ny verksamhet där regionen i dag i princip 
saknar kompetens. Det medför behov av att bygga upp ny kapacitet och 
kompetens inom dessa verksamhetsområden vilket är resurskrävande. 

En ytterligare försvårande faktor är att de största kommunerna 
inom många län kan ha en väl så hög kapacitet och kompetens som 
regionen. Ur en större kommuns perspektiv skulle därför en över-
föring av ansvaret till den regionala nivån knappast kunna ses som 
en lösning som bidrar till en effektivare verksamhet.
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16 Asymmetrisk ansvarsfördelning 

I direktiven1 anges att Kommunutredningen ska analysera i vilken ut-
sträckning asymmetrisk ansvarsfördelning kan bidra till att stärka 
kommunernas förmåga att möta samhällsutvecklingen.  

Sedan 1971 har Sverige ett enhetligt kommunbegrepp. Den svenska 
kommunmodellen innebär sedan dess att alla kommuner i huvudsak 
har samma uppgifter och följer samma lagstiftning, ansvarsfördel-
ningen är symmetrisk. De undantag som finns i dag är förhållandevis 
marginella och handlar främst om att enskilda kommuner kan ta över 
ansvaret för vissa uppgifter från statliga myndigheter eller från 
regionen. 

Begreppet symmetri används alltså i det här sammanhanget för att 
beskriva en situation där organ på samma nivå, t.ex. regioner och kom-
muner, har samma ansvar, medan asymmetri avser avvikelser från 
denna princip. Symmetri eller asymmetri beskriv er därmed egenska-
per i systemet, men får konsekvenser för enskilda kommuner.2 

Det är viktigt att redan inledningsvis klargöra att när utredningen 
i följande avsnitt talar om ansvarsfördelning avses vilket organ som 
har ansvar för en uppgift gentemot väljarna. Även om själva utförandet 
av uppgiften lämnas över till ett annat organ eller en annan aktör, 
t.ex. ett mellankommunalt organ eller en privat utförare, ligger ansvaret 
fortfarande kvar hos den egna kommunens politiker. Vid asymmetrisk 
ansvarsfördelning är det alltså ansvaret för uppgifter som skiljer sig 
åt mellan kommunerna.3 

Asymmetri behöver enligt Kommunutredningen inte alltid ske med 
tvång utan kan bygga på frivillighet för parterna. Det finns sådana 
exempel i dagens lagstiftning, t.ex. om kommunala lantmäterimyndig-
heter och hemsjukvård (se avsnitt nedan).  

 
1 Dir. 2017:13, Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen. 
2 Lidström, A. (2018), Asymmetrisk ansvarsfördelning på kommunal nivå, underlagsrapport till 
Kommunutredningen. 
3 Ibid. 
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Asymmetrisk ansvarsfördelning har vid ett antal tillfällen utgjort 
ett inslag i debatten om hur de ökande skillnaderna mellan kom-
munerna och de krympande kommunernas bristande kapacitet ska 
hanteras. Skulle en lösning kunna vara att vissa kommuner får ett större 
ansvarsområde och andra kommuner ett mindre ansvarsområde? 
Asymmetri behandlades bl.a. i Ansvarskommitténs slutbetänkande.4 
Ansvarskommittén hade gett Statskontoret i uppgift att utreda prin-
cipiella möjligheter med och hinder för asymmetrisk uppgiftsför-
delning.5 Med utgångspunkt i Statskontorets analys konstaterade 
Ansvarskommittén i sitt slutbetänkande att: 

… en mer utvecklad asymmetri inte skulle medverka till en överskådlig 
och tydlig samhällsorganisation, vare sig för medborgarna eller för sam-
hället i stort. Att vissa kommuner skulle ha färre eller fler uppgifter än 
andra ter sig dessutom komplicerat, bland annat mot bakgrund av att 
kommunernas verksamhet till största delen finansieras av den egna kom-
munalskatten. (SOU 2007:10 s. 83) 

Frågan om asymmetrisk ansvarsfördelning behandlas också i en forsk-
ningsrapport från 2007 om federalismens potential i Sverige. Här lyfts 
och behandlas frågan om många kommuner i Sverige skulle klara sina 
uppgifter på ett bättre sätt om de inte med nödvändighet behöver till-
lämpa lagar och regler på precis samma sätt.6 

Asymmetrisk ansvarsfördelning har också varit föremål för dis-
kussion och debatt under senare tid. I januari 2019 publicerade SNS 
Konjunkturråd en rapport7 där författarna argumenterade för asym-
metrisk ansvarsfördelning som dellösning för att stärka kommuner-
nas kapacitet. 

Enligt direktiven8 har Kommunutredningen i uppdrag att närmare 
analysera konsekvenserna av att göra avsteg från den nuvarande ord-
ningen där samtliga kommuner i princip har samma uppgifter. Det 
saknas erfarenheter av en mer omfattande och konsekvent genom-
förd förändring av detta slag, både från Sverige och från övriga nor-
diska länder, och därför är det enligt direktiven särskilt angeläget att 
analysera konsekvenserna närmare. Som redogörs för längre fram i 
texten (se avsnitt 16.1.2) hade dock det svenska kommunsystemet 

 
4 SOU 2007:10 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. 
5 Statskontoret (2005), Asymmetrisk uppgiftsfördelning, 2005:24  
6 Karlsson, N. och Nergelius, J. (red.) (2007), Federalism på svenska. 
7 Mörk, E., Erlingsson, G. och Persson, L. (2019), Kommunernas framtid. Konjunkturrådets 
rapport, SNS Förlag. 
8 Dir. 2017:13 Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen. 
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tydliga inslag av asymmetri före 1974. Det bör påpekas att de svenska 
kommunerna hade ansvar för färre uppgifter vid den tiden jämfört 
med i dag. 

Det är inte alltid en tydlig skiljelinje mellan vad som är samverkan 
och vad som är asymmetrisk uppgiftsfördelning. Ett exempel är kom-
munalförbund. Dessa betraktas oftast som en samverkansform men 
vars rättsliga innebörd är att huvudmannaskapet och det rättsliga 
ansvaret för verksamheten övergår till kommunalförbundet. Enligt 
Statskontoret skulle därför ett kommunalförbund kunna betecknas 
som ett exempel på en asymmetrisk uppgiftsfördelning.9 Anders 
Lidström behandlar däremot i sin underlagsrapport till Kommun-
utredningen inte kommunalförbund som en form av asymmetri med 
hänvisning till att de kommunala beslutsfattarna i medlemskommu-
nerna fortfarande har kvar ansvaret gentemot sina väljare.10 Av samma 
skäl anser inte heller utredningen att kommunalförbund ska beteck-
nas som asymmetri. 

16.1 Exempel på asymmetrisk ansvarsfördelning  

16.1.1 Asymmetri i andra länder 

Asymmetri har främst använts i federala och regionaliserade länder, 
t.ex. Bosnien-Hercegovina, Schweiz och Belgien i syfte att garantera 
inflytande för etniska grupper som är i minoritet nationellt men i majo-
ritet i en viss del av landet. Kommunsystemen i Spanien, Tjeckien 
och England präglas däremot i sin helhet av asymmetrisk ansvars-
fördelning. 

Spanien är en regionaliserad enhetsstat med olika grad av själv-
styre för de autonoma regionerna; på lokal nivå finns drygt 8 000 kom-
muner och på nästa nivå finns 50 provinser. Som ett alternativ till 
kommunsammanläggningar införde Spanien genom kommunallagen 
från 1985 en differentiering av de kommunala ansvarsområdena efter 
kommunstorlek. Denna asymmetriska princip har emellertid en längre 
historia och tillämpades redan i en kommunallag som antogs 1924.11 

 
9 Statskontoret (2005), Asymmetrisk uppgiftsfördelning, 2005:24 
10 Lidström, A. (2018), Asymmetrisk ansvarsfördelning på kommunal nivå, underlagsrapport 
till Kommunutredningen, s. 5. 
11 Ibid., s. 6. 
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De autonoma regionerna kan utforma sina egna kommunsystem 
och därför har vissa regioner infört en nivå mellan kommunal nivå 
och provinsnivå.  

De spanska kommunerna har alltså tilldelats obligatoriska upp-
gifter utifrån sin befolkningsstorlek och provinserna har i sin tur i 
uppdrag att samordna de uppgifter som de mindre kommunerna inte 
själva klarar att hantera. Vissa kommuner har helt lämnat över ansva-
ret för uppgifter till provinserna medan andra har behållit ansvaret 
själva. Medborgarna i de kommuner som överlämnat en uppgift kan 
inte utkräva ansvar genom att rösta bort politiker som ansvarar för upp-
giften. De spanska kommunernas verksamheter finansieras i huvud-
sak genom bidrag från regionen och statsbidrag. Om en kommuns 
befolkningsmängd förändras sker inte någon omedelbar justering av 
uppgiftsportföljen, utan det sker endast om förändringen visar sig 
vara bestående.12 

I Tjeckien finns cirka 6 200 kommuner; 80 procent av dessa har 
färre än 1 000 invånare. De tjeckiska kommunerna är indelade i tre 
grupper. Den första gruppen i vilken över 90 procent av kommu-
nerna återfinns, är landsbygdskommuner med få uppgifter; den andra 
gruppen består av 392 kommuner med auktoriserat kommunkontor; 
den tredje gruppen som består av 205 kommuner har utökade be-
fogenheter. Den asymmetriska ansvarsfördelningen i Tjeckien syftar 
till att hantera de små kommunernas låga kapacitet att utföra upp-
gifter, men det är också ett sätt för staten att i stället för att bygga 
upp en egen statlig administration på regional nivå för vissa upp-
gifter, lägga över ansvaret för dessa uppgifter på större kommuner. 

I Danmark finns sedan kommunreformen 2007 ett exempel som 
påminner om en asymmetrisk relation där större kommuner kan 
sköta en verksamhet för mindre kommuners räkning. Små framför 
allt ö-kommuner, som inte slogs samman med andra kommuner i sam-
band med kommunreformen fick då i stället en lagstadgad skyldighet 
att samarbeta med större kommuner kring vissa uppgifter inom 
områdena arbetsmarknad, rehabilitering, specialundervisning, natur- 
och miljöskydd och vissa sociala insatser. Formellt sett behåller den 
lilla kommunen ansvaret för uppgiften men utförandet överförs till 

 
12 Lidström, A. (2018), Asymmetrisk ansvarsfördelning på kommunal nivå, underlagsrapport 
till Kommunutredningen; se även Lidström, A. (2003), Kommunsystem i Europa. 
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den stora.13 Det rör sig alltså egentligen inte om asymmetrisk ansvars-
fördelning enligt den definition som används i kapitlet.  

I praktiken har valmöjligheterna och förhandlingsutrymmet för de 
små kommunerna i Danmark varit mycket begränsat eftersom det inte 
finns så många större kommuner i närheten av de aktuella mindre 
kommunerna, i synnerhet inte i närheten av de mindre öarna. Vad 
gäller övertagandet av uppgifter inom arbetsmarknadsområdet visar 
en utvärdering tre år efter reformen att ö-kommunerna upplevde att 
de hade betalningsansvaret för en verksamhet som de inte hade kon-
troll över. I praktiken tycks alltså arrangemanget ha minskat ö-kom-
munernas möjligheter att själva ta ansvar för denna verksamhet gent-
emot sina egna medborgare. Arrangemanget påminner därför i hög 
grad om en asymmetrisk relation där en större kommun ansvarar för 
verksamhet i en mindre.14 

16.1.2 Asymmetri i Sverige fram till 1974 

Från 1862 fram till kommunblocksreformen 1974 hade det svenska 
kommunsystemet tydliga inslag av asymmetrisk uppgiftsfördelning. 
Olika typer av kommuner hade olika uppgifter: landskommunernas 
huvudsakliga ansvarsområden var barn- och fattigvård, städerna hade 
ett mer omfattande ansvar som reglerades i de s.k. stadsstadgorna 
och köpingarna var en särskild kommuntyp för mindre städer som 
hade rätt till begränsad tillämpning av stadsstadgorna. Till dessa tre 
huvudsakliga kommuntyper tillkom också municipalsamhällen som 
kunde bildas inom landskommuner och som hade beskattningsrätt 
och självstyre i frågor som reglerades i de stadsstadgor som munici-
palsamhällena tillämpade. De kyrkliga församlingarna hade fortsatt 
ansvar för kyrkliga frågor och även för skolväsendet innan det suc-
cessivt överfördes till de sekulära kommunerna.  

Olikheterna inom kommunsektorn hanterades alltså genom att flera 
typer av kommuner infördes, där respektive typ av kommun hade 
sina specifika befogenheter och skyldigheter. Det var i grunden fråga 
om en asymmetrisk uppgiftsfördelning för olika typer av kommuner. 

 
13 Sandberg, S. (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 
Finland och Norge 2000–2018, underlagsrapport till Kommunutredningen. 
14 Ibid. 
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16.1.3 Asymmetri i Sverige i dag 

Den nu existerande asymmetriska ansvarsfördelningen i Sverige rör 
ofta specialuppgifter för kommunerna, alltså inte de mer omfattande 
verksamheterna inom skola, omsorg och vård. Den asymmetriska 
ansvarsfördelningen är vidare inte enhetligt reglerad och i speciallag-
stiftning har olika lösningar valts av lagstiftaren.15  

Införande av asymmetri kan lagtekniskt lösas på olika sätt. En 
variant är att lagstiftaren direkt i lag tydligt anger vilka av kommu-
nerna som har mer omfattande uppgifter. Ett annat sätt är att i lag-
stiftning reglera ett ansökningsförfarande för kommuner som, om 
dessa vill, kan få ansvaret för vissa nya uppgifter tilldelat sig. En ytter-
ligare variant är att i lag ange att huvudmannen kan välja att avtala med 
annan part (kommun, region eller stat) att överlämna ansvaret för upp-
gifterna till denne. Kombinationer av dessa modeller används ibland, 
t.ex. i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets-
språk där vissa kommuner pekas ut som förvaltningsområden. Det 
finns även möjlighet för övriga kommuner att ansöka hos regeringen 
om att ingå i ett förvaltningsområde (se nedan). I den följande texten 
ges exempel på i dag redan existerande asymmetri. 

Kommunala lantmäterimyndigheter 

Den omorganisation av lantmäteriverksamheten som beslutades 
år 1970 innebar att huvudansvaret för fastighetsbildningen skulle 
vila på staten. För att underlätta samordningen med den kommunala 
hanteringen av plan- och byggärenden skapades möjlighet att inrätta 
kommunala myndigheter. Hittills har 39 av de större kommunerna 
beviljats detta och de svarar då för denna uppgift inom sitt territo-
rium.16 Det är ett ansökningsförfarande där regeringen fattar beslut 
om tillstånd för en kommun att bilda en kommunal lantmäteri-
myndighet. I lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet 
regleras förutsättningarna för att tillstånd ska beviljas.17  

 
15 Jämför Statskontoret (2005), Asymmetrisk uppgiftsfördelning, 2005:24. 
16 Totalt 51 procent av Sveriges befolkning bor i dessa kommuner och kommunala lantmäteri-
myndigheter (KLM) står för cirka 25 procent av de samlade förrättningsintäkterna. I övriga 
landet sköts detta av Lantmäteriet som dock utövar tillsyn över den kommunala lantmäteriverk-
samheten. Ett åttiotal kommuner har avtal med Lantmäteriet om att medverka i den statliga 
fastighetsbildningen (s.k. KFF-avtal). 
17 Se 1–3 §§ lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet. 
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En kommun som inte längre vill svara för verksamheten vid en 
kommunal lantmäterimyndighet, ska anmäla detta till den statliga lant-
mäterimyndigheten (Lantmäteriet). Kommunens tillstånd upphör 
att gälla vid det årsskifte som infaller närmast efter att ett år förflutit 
sedan anmälan kom in till den statliga lantmäterimyndigheten. Det 
finns också möjlighet för regeringen att återkalla tillståndet.18 

I förarbetena till lagen anges bl.a. att ett ansvar för fastighetsbild-
ning som läggs på kommunen inte innebär någon begränsning av sta-
tens övergripande ansvar för fastighetsbildning. Det bör därför inte 
uttryckas så som att statens ansvar delegeras till en kommun. Kom-
munens ansvar omfattar inte annat än att de bestrider kostnaderna19 
för verksamheten och gör det möjligt för myndigheten att bedriva 
verksamheten effektivt och i organisatoriskt lämplig form.20 Det hand-
lar alltså här om självförvaltning i hög grad. 

Tillsyn enligt miljöbalken 

Länsstyrelsen kan, om kommunfullmäktige begär det, överlåta till en 
kommun att utöva tillsyn enligt miljöbalken.21 Även detta berör dock 
i praktiken endast de större kommunerna. Länsstyrelsen eller reger-
ingen, beroende på vem som tar beslut om återkallelse, ska återkalla 
tillsynen om de förutsättningar som krävs för överlåtelsen enligt miljö-
tillsynsförordningen inte längre är uppfyllda. 

Trängselskatt 

Lagen (2004:629) om trängselskatt trädde i kraft den 1 januari 2005. 
Syftet med trängselskatten är i första hand att minska biltrafiken och 
därmed trängseln på vägarna.22 Avsikten är också att intäkterna ska 
användas för att finansiera investeringar i väginfrastruktur.23 Träng-
selskatten infördes på försök i Stockholms kommun första halvåret 
2006. Sedan systemet hade utvärderats beslutade riksdagen att införa 

 
18 Se 7 och 8 §§ lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet. 
19 Bestrider innebär här bekostar.  
20 prop. 1995/96:78 s. 45. 
21 Se 26 kap. 3 § miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13). 
22 Prop. 2003/04:145 s. 30; prop. 2009/10:189 s. 7 f. 
23 Prop. 2006/07:109 s. 26 ff. och prop. 2009/10:189 s. 16. 
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trängselskatt i Stockholms kommun fr.o.m. den 1 augusti 2007. Sedan 
2013 har trängselskatt införts även i Göteborgs kommun.  

Förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska 

I Sverige finns också inslag av asymmetri baserat på språkliga skill-
nader genom att vissa kommuner utgör förvaltningsområden för 
minoritetsspråken finska, meänkieli (tornedalsfinska) och samiska. 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(minoritetslagen) trädde i kraft den 1 januari 2010.  

I samband med minoritetslagens tillkomst konstaterade regeringen 
att behovet av att kunna använda finska, meänkieli och samiska i dom-
stolar och i kontakt med förvaltningsmyndigheter samt helt eller 
delvis i förskoleverksamhet och äldreomsorg fick anses vara störst i 
de geografiska områden där språken använts av hävd och fortfarande 
används i tillräcklig omfattning. En geografisk tillämpning av reglerna 
innebar också enligt regeringen en markering av språkens särskilda 
betydelse och historia i dessa områden och kan också leda till att den 
kultur och historia som hänger samman med språken i dessa om-
råden lyfts fram (prop. 1998/99:143 s. 40). Det infördes därför bestäm-
melser i lagen om särskilda rättigheter i de kommuner som ingick i 
förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Dessa kom-
muner anges i lagen.24 Även andra kommuner än de som anges i lagen 
kan efter ansökan få ingå i ett förvaltningsområde för finska, meän-
kieli eller samiska. Beslut att en kommun ska få ingå i ett förvaltnings-
område fattas av regeringen. En kommun som ingår i ett förvaltnings-
område efter beslut av regeringen kan även ansöka hos regeringen 
om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen får dock endast besluta 
om utträde om det finns synnerliga skäl.25 

I kommuner som ingår i förvaltningsområdet ska de nationella 
minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter, 
både skriftligt och muntligt. Förvaltningsmyndigheter ska se till att 
det finns personal som behärskar språket eller språken. Kommunen 
ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritets-
språken.26 De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får 

 
24 Se 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
25 Se 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
26 Se 8, 17 och 18 §§ lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 



SOU 2020:8 Asymmetrisk ansvarsfördelning 

485 

ett statsbidrag baserat på antalet invånare i kommunen. En kommun 
som ingår i två eller flera förvaltningsområden får ett tilläggsbelopp.  

År 2018 var 64 kommuner förvaltningskommuner för finska, 
22 kommuner för samiska och 7 kommuner för meänkieli.  

Gotland 

I Sverige finns en kommun, Gotland, som även ansvarar för frågor 
som i andra län hanteras av regionen, det gäller hälso- och sjukvård, 
tandvård, folkhögskola, vissa kulturfrågor och vissa frågor som rör 
regional utveckling. Orsaken till detta är Gotlands särskilda geogra-
fiska förhållande.  

Länskollektivtrafik 

Ansvaret för kollektivtrafiken i ett län kan läggas på antingen bara 
regionen, på kommuner i samverkan eller på kommuner och regio-
ner i samverkan. Syftet med ett sådant system är att låta de berörda 
själva hitta en lösning som passar respektive län.  

LSS 

Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade, LSS, är regionerna huvudmän för insatsen rådgivning och annat 
personligt stöd medan kommunerna är huvudmän för övriga insat-
ser, i den mån regioner och kommuner inte kommit överens om något 
annat. En region och en kommun som ingår i regionen får nämligen 
sluta avtal om att ansvar för en eller flera uppgifter enligt LSS över-
låts från regionen till kommunen eller från kommunen till regionen. 
Om en sådan överlåtelse sker ska föreskrifterna i LSS om region eller 
kommun gälla för den till vilken uppgiften överlåtits. Om en region 
och en kommun har slutit avtal om överlåtelse får överlåtaren lämna 
sådant ekonomiskt bidrag till mottagaren som motiveras av avtalet. 
Har en överlåtelse skett från en region till samtliga kommuner i länet 
får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs 
för kostnadsutjämning mellan kommunerna.27  

 
27 Se 2 § och 17 § andra och tredje styckena LSS. 
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Hemsjukvård 

Kommunerna har sedan ädelreformen28 haft möjlighet att ta över 
ansvaret för hemsjukvård genom att ingå ett avtal med regionen. 
Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som 
ges av läkare. Regionen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till kom-
munen som motiveras av överlåtelsen. Om samtliga kommuner inom 
en regions område ingår i en överlåtelse av ansvar för hemsjukvård 
och om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna, får 
kommunerna lämna ekonomiskt bidrag till varandra.29  

Ett sådant avtal innebär att kommunen övertar ansvaret för den 
hemsjukvård som avtalet omfattar. Regionen har dock fortfarande 
kvar kompetensen att frivilligt utföra kompletterande hemsjukvård 
i den aktuella kommunen.30 

16.2 Olika modeller för asymmetrisk 
ansvarsfördelning 

En modell för asymmetrisk ansvarsfördelning för kommuner kan 
utgå från antingen en frivillig eller obligatorisk princip. Även om en 
modell till största delen bygger på en av principerna kan den ha både 
obligatoriska och frivilliga inslag. 

I en modell som bygger på frivillighet kan kommuner ges möj-
lighet att förhandla med en annan kommun, eller en region, om att 
överföra ansvar för en eller flera verksamheter. Beroende på vilka 
verksamheter modellen omfattar, och hur stort handlingsutrymme 
den ger kommunerna och regionen, kan den resultera i stora varia-
tioner mellan kommuner avseende vilka verksamheter som de an-
svarar för. 

Om utgångspunkten däremot är en obligatorisk princip kan sta-
ten exempelvis reglera att enbart kommuner över en viss storlek får 
ansvara för viss verksamhet. Det kan innebära att en mindre kommun, 
med svagare kapacitet, får ett mindre ansvarsområde än en större 
kommun. En obligatorisk asymmetri innebär sannolikt en mindre 

 
28 Ädelreformen genomfördes 1992 (se prop. 1990/91:14). Bakom reformen låg problem med 
samverkan och gränsdragning när det gäller ansvars- och uppgiftsfördelning mellan kommuner 
och regioner inom vård- och omsorgsområdet. 
29 Se 14 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
30 Johnsson, L-Å. Hälso- och sjukvårdslagen Zeteo 2017-09-01, kommentar till 14 kap. 1 §. 
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variation över vilka kommuner som ansvarar för vilka verksamheter 
än vad som är fallet för en frivillig princip. 

Förutom frågan om frivillighet eller obligatoriskt införande av 
asymmetri finns det en rad andra frågor att ta ställning till vid infö-
rande och konstruktion av en modell för ökat inslag av asymmetri i 
den svenska kontexten:  

 Ska ett asymmetriskt system gälla samtliga kommuner så att de 
t.ex. delas in i två eller tre kategorier som ges olika stora ansvars-
områden, eller ska kommunerna själva ges möjlighet att överlåta 
eller överta vissa avgränsade uppgifter till och från annan kom-
mun, region eller staten?  

 Vilken organisatorisk nivå – stat, region eller annan kommun – 
ska ta över ansvaret för uppgifter från de minsta kommunerna om 
dessa får färre uppgifter än i dag?  

 Ska större kommuner kunna ta över ansvaret för vissa uppgifter 
från statlig nivå?  

 Ska det preciseras i lag vilka uppgifter som kan vara föremål för 
asymmetri eller ska den vara mer generellt öppna för en mer flexi-
bel ansvarsfördelning?31 

16.2.1 Mini, midi- och maxikommuner 

Statskontoret skissade i sin rapport till Ansvarskommittén32 på en 
modell med mini-, midi- och maxikommuner där midikommunerna 
motsvarar dagens kommuner. Vilken kategori som de olika kommu-
nerna ska tillhöra ska enligt modellen regleras i lag och bestämmas 
utifrån en sammanvägning av faktorer som storlek, ekonomiska förut-
sättningar och belägenhet. Tanken är att det i lag ska föreskrivas att 
minikommuner ska överlåta ansvaret för vissa uppgifter till andra 
kommuner genom avtal. Om kommunen inte tecknar ett sådant av-
tal ska ansvaret för uppgifterna överföras till regionen.  

Midikommunerna behåller enligt modellen samma ansvar för sina 
uppgifter som i dag men ska också vara skyldiga att ansvara för upp-
gifter som en minikommun inte kan ha. Vid tvist mellan kommu-

 
31 Larsson, B-P. (2017), Asymmetrisk uppgiftsfördelning – en kritisk granskning, pm till Kommun-
utredningen.  
32 Statskontoret (2005), Asymmetrisk uppgiftsfördelning, 2005:24. 
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nerna om den ekonomiska ersättningen ska någon form av skilje-
nämndsförfarande användas. Statskontoret konstaterade att det är 
möjligt att det kommer att finnas behov av särskild reglering av frågor 
som t.ex. överklagande och brukarinflytande. Maxikommuner ska ha 
möjlighet att överta vissa statliga uppgifter som preciseras i lagen. 
Även där ska avtal tecknas. I avtalen ska villkoren för övertagandet 
regleras. 

Statskontoret konstaterade i sin rapport att modellen skulle be-
röva medborgarna i minikommunerna möjligheter att utkräva ansvar 
för de verksamheter som överlåts till en annan kommun och att det 
kan vara svårt för de förtroendevalda att påverka verksamheten som 
överlåts till en annan kommun även om finansieringen kommer från 
minikommunen. I rapporten anger Statskontoret att det därför 
sannolikt endast är sådana verksamheter som är mindre viktiga sett 
ur ett demokratiperspektiv som kan överlåtas. Tillsyn, överförmyn-
dare, räddningstjänst, avfallshantering ges som möjliga exempel. I de 
fall där ett demokratiskt ansvarsutkrävande är viktigt, t.ex. skola 
eller äldrevård, bör uppgifter enligt Statskontoret inte överlåtas.33  

16.2.2 Asymmetrisk ansvarsfördelning för små kommuner 
och storstadsregioner 

Anders Lidströms argumenterar i sin underlagsrapport till Kommun-
utredningen för att det inte tycks finnas något behov av en asymmet-
risk ansvarsfördelning som omfattar samtliga kommuner i Sverige, i 
stil med den modell som Statskontoret skissade på, eftersom ut-
maningarna i stor utsträckning är begränsade till att handla om små 
kommunernas kapacitet.34 Lidström skissar i stället på två möjliga 
modeller för asymmetrisk ansvarsfördelning.  

Den första modellen skulle motiveras av de minsta kommunernas 
alltmer bristande kapacitet. För att illustrera hur modellen skulle 
kunna läggas upp väljer Lidström de 10 procent av kommunerna som 
har färre än 6 200 invånare. Dessa kommuner har i genomsnitt haft 
en befolkningsminskning på 25 procent 1973–2017 och enligt prog-
noser kommer de att minska ytterligare fram till 2030. Ansvaret för 
vissa uppgifter kan överföras – frivilligt eller obligatoriskt – från dessa 

 
33 Statskontoret (2005), Asymmetrisk uppgiftsfördelning, rapport 2005:24, s. 89 f. 
34 Lidström, A. (2018), Asymmetrisk ansvarsfördelning på kommunal nivå, underlagsrapport 
till Kommunutredningen. 
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minsta kommuner, antingen till regionen eller till en närliggande större 
kommun. Lidström går också igenom de verksamhetsområden som 
skulle kunna lyftas av från de minsta kommunerna, där han t.ex. tar 
upp äldreomsorg, fysisk planering, bostadsförsörjning och uppgifter 
som kräver specialistkompetens. Den omedelbara effekten för kom-
munen är att dess kapacitet minskar men kommuninvånarna får 
i stället hjälp från en grannkommun så att de har tillgång till samma 
funktioner och service som boende i andra kommuner. 

Enligt Lidström är det sannolikt enklare att genom samverkan 
endast föra över utförandet av uppgifter, i stället för att föra över hela 
ansvaret. Överföring av utförandet kan redan i dag ske genom att 
kommunen ingår avtal med en större kommun eller genom att upp-
gifterna sköts inom ramen för kommunalförbund eller gemensam 
nämnd. Lidströms slutsats är att en asymmetrisk lösning på pro-
blemet att vissa kommuner har för svag kapacitet blir en dramatisk 
förändring som inte står i proportion till de eventuella vinster detta 
kan ge.35  

Den andra asymmetriska modellen som Lidström redogör för 
skulle motiveras av att urbaniseringen får effekter på förutsätt-
ningarna att utöva den kommunala självstyrelsen i de största stads-
regionerna. I många stadsregioner är den kommunala indelningen 
överspelad ur ett funktionellt perspektiv; exempelvis är frågor som 
bostäder och infrastruktur för stora för att rationellt kunna hanteras 
på kommunal nivå. För att kunna fatta demokratiskt legitima beslut 
om kollektiva lösningar som gäller hela stadsregioner skulle direkt-
valda politiska organ kunna inrättas för större och medelstora stads-
regioner.  

Den existerande regionala nivån är enligt Lidström i allmänhet 
dåligt anpassade till stadsregionernas utbredning.36 Det är dock inte 
troligt att en ny stadsregional nivå skulle införas i Sverige, eftersom 
det skulle innebära att frågan om regional indelning åter igen skulle 
behöva lyftas på den politiska dagordningen.  

Utöver de modeller som diskuteras ovan finns det naturligtvis 
andra modeller för asymmetrisk ansvarsfördelning som tillämpas i 
andra länder. Som nämnts tidigare kan asymmetrisk ansvarsfördel-
ning också motiveras av skillnader i etnicitet och språk. Det kanske 

 
35 Ibid., s. 32. 
36 Ibid., s. 30. 
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tydligaste europeiska exemplet är den federala statsbildningen i 
Bosnien-Hercegovina. Belgien är ett annat exempel. 

16.3 Ekonomiska aspekter 

Vid konstruktionen av en asymmetrisk modell som innebär över-
föring eller övertagande av ansvaret för uppgifter från andra kom-
muner, region eller staten måste hänsyn tas till ekonomiska aspekter, 
t.ex. finansiering och effekter på det kommunala utjämningssystemet.  

Som framgått av kapitel 7 utgörs huvuddelen av kommunernas 
intäkter av skatteintäkter samt generella och riktade statsbidrag, in-
klusive kommunalekonomisk utjämning. Frågan om vad en asym-
metrisk princip skulle innebära för kommunernas finansiering är stor 
och komplex. Hänsyn måste bl.a. tas till hur regeringsformen be-
gränsar kommuners möjlighet att ta ut skatt för annan kommuns 
räkning i ett asymmetriskt system som innebär överföring av ansvaret 
för uppgifter mellan kommuner eller mellan kommuner och region. 
En asymmetrisk ansvarsfördelning mellan staten och den kommu-
nala sektorn kan medföra att den statliga skatten finansierar olika 
uppgifter i olika delar av landet. I den följande texten diskuteras några 
principiella utgångspunkter utifrån Kommunutredningens bedöm-
ning. Med tanke på frågans komplexitet måste dock fördjupade analy-
ser genomföras innan en eventuell asymmetrisk organisering skulle 
kunna införas.  

16.3.1 Två tänkbara finansieringsprinciper 

Huvudprincipen vid en asymmetrisk lösning är att finansieringen av 
verksamheten ska följa verksamheten. Om verksamheten är helt av-
giftsfinansierad behöver ingen finansiering föras över mellan huvud-
män. Det är dock bara i vissa fall som kommunal verksamhet är helt 
avgiftsfinansierad. Två tänkbara huvudalternativ kan tänkas för att 
reglera finansieringen vid överföring av verksamhet.  

Alternativ 1 är att låta finansieringsansvaret ligga kvar på kom-
munerna som tidigare. Finansieringen får då regleras genom en för-
handling mellan den kommun som lämnat över verksamheten och 
den kommun eller region som tagit över ansvaret. Om verksamheten 
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förs över från en kommun till staten kan finansieringen regleras 
genom justeringar i statsbidragen till kommunen. 

Alternativ 2 är att låta finansieringsansvaret övergå till den kom-
mun eller region som tagit över verksamheten. Principen blir då att 
inga ersättningar sker mellan kommunerna och regionen, utan finan-
sieringen ordnas genom justeringar i statsbidrag och i det kommu-
nalekonomiska utjämningssystemet. 

Kommunutredningen bedömer att den första finansieringsprin-
cipen i första hand kan vara lämplig om frivillighet väljs vid en asym-
metrisk organisering. Av praktiska skäl bedöms det vara svårt att reglera 
finansieringen genom justeringar i statsbidrag och det kommunal-
ekonomiska utjämningssystemet om antalet kommuner som ansva-
rar för olika verksamheter är stor. Den andra finansieringsprincipen 
kan vara mer lämplig vid en obligatorisk asymmetrisk organisering, 
vilket bör innebära en något ökad överskådlighet i fråga om vilka 
kommuner som ansvarar för vilka frågor. 

16.3.2 Skatteväxling 

Ett instrument som kan användas är skatteväxling. Skatteväxling kan 
dock bara användas i de fall där ansvar för en viss verksamhet förs 
mellan kommuner och region. Den aktör, kommunen eller regionen, 
som övertar verksamheten ges då utrymme att höja skatten medan 
den aktör som avhänder sig verksamheten sänker skatten i motsva-
rande grad. En restriktion är att överföringen av verksamhet måste 
omfatta samtliga kommuner inom en region. Skatteväxling kan inte 
användas om överföring av verksamhet sker mellan kommuner. Skatte-
växlingsinstrumentet kan därmed sannolikt enbart användas i mycket 
begränsad omfattning vid en asymmetrisk modell. 

16.3.3 Det kommunalekonomiska utjämningssystemet 

En asymmetrisk organisering bedöms få stora konsekvenser på det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet om en asymmetrisk 
modell som gäller alla kommuner väljs. Däremot bedöms en frivillig 
asymmetrisk modell innebära mindre ingrepp inom det kommunal-
ekonomiska utjämningssystemet. En frivillig asymmetrisk modell 
skulle kunna genomföras genom att de aktuella kommunerna och 
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regionerna förhandlar om storleken på ersättningarna. Finansierings-
ansvaret skulle då kunna ligga kvar på aktörerna, särskilt om det rör 
sig om mindre verksamhetsöverföringar. Vid en sådan asymmetrisk 
modell bör statsbidrag och bidrag samt avdrag inom utjämningssyste-
met ligga kvar, eftersom finansieringsansvaret också kvarstår hos 
aktörerna. 

I huvudsak består utjämningssystemet av två delar, inkomst- respek-
tive kostnadsutjämning. Inkomstutjämningen finansieras i huvudsak 
genom statliga medel medan kostnadsutjämningen finansieras av kom-
munerna själva genom avdrag och bidrag. 

Syftet med inkomstutjämningen är att utjämna skillnader i kom-
munernas skattekraft. Strukturella olikheter i skattekraft innebär att 
de kommunala skatteintäkterna i olika grad räcker för att finansiera 
nettokostnaderna. En fråga som uppstår vid en asymmetrisk organi-
sering är om det finns skäl att också göra justeringar i inkomstutjäm-
ningen. Ett argument som skulle tala för det är att behovet av skatte-
intäkter skulle minska för kommuner, eller regioner, som överlåter 
verksamhet och därmed nettokostnader, till en annan aktör.  

Den andra delen i det kommunalekonomiska systemet är kost-
nadsutjämningen, vilken syftar till att utjämna för strukturellt be-
tingade kostnadsskillnader mellan olika kommuner. Kostnadsutjäm-
ningen består av tio delmodeller för kommunerna samt fyra delmodel-
ler för regionerna.37 En asymmetrisk organisering medför behov 
av justeringar inom kostnadsutjämningen. Om ansvaret för hela verk-
samheter överförs från en kommun till en annan kommun eller region, 
bör principen vara att ersättningen i den delmodell som berörs också 
följer med. Om en kommun överför verksamhet till en annan kom-
mun eller region försvinner också behovet av att utjämna för struk-
turella kostnadsskillnader, eftersom kommunen inte har kvar ansvaret 
för vissa verksamheter. Det innebär att den kommun som överlåter 
verksamheten till en annan aktör också förlorar det bidrag som del-
modellen gett. Likaså bör en kommun som tidigare fått ett avdrag i 
systemet slippa det avdraget.  

Huvudprincipen bör vara att avdrag och bidrag beräknas i respek-
tive delmodell utifrån de kommuner eller regioner som har ansvaret 
för den aktuella verksamheten. 

 
37 SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, 
s. 107. 
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En komplicerande faktor är att beräkningsunderlaget minskar vid 
en situation när viss verksamhet kan ligga på både kommuner och 
regioner. Utifrån beräkningsprinciperna inom kostnadsutjämningen 
försvagas då beräkningarna för kommunernas eller regionernas stan-
dardkostnader eftersom de inte grundar sig på samtliga kommuner 
eller regioner. 

En annan komplicerande faktor uppstår om överföring avser en 
del av en verksamhet, exempelvis vissa funktioner inom individ- och 
familjeomsorg, elevhälsa inom grundskolan eller andra funktioner i 
andra verksamheter. Möjligheten att hantera det med justeringar inom 
kostnadsutjämningens olika delmodeller framstår som komplicerad. 

16.3.4 Sammanfattande bedömning av de ekonomiska 
aspekterna på asymmetrisk ansvarsfördelning 

Kommunutredningen bedömer att en asymmetrisk organisering skulle 
medföra stora utmaningar för hur finansieringen ska ordnas. Sanno-
likt går det att praktiskt hitta lösningar. Bilden är dock att finansier-
ingen blir betydligt mer komplex och oöverblickbar. En asymmet-
risk organisering bedöms också ställa krav på ett antal särlösningar, 
vilket förvårar möjligheterna att hitta ett kostnadseffektivt och förut-
sägbart system som reglerar finansieringen. 

En asymmetrisk modell innebär ett i grunden ändrat ansvar för vissa 
verksamheter. Det finns därför skäl för att finansieringslösningarna bör 
utgå från justeringar i allmänna och riktade statsbidrag, inklusive det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet. Förhandlingslösningar 
mellan kommuner och regioner innebär att en kommun eller region 
som överlåter en verksamhet till en annan aktör ändå har kvar ett 
inflytande över verksamheten genom förhandlingar om ekonomiska 
ersättningar. En sådan lösning skulle gå emot grundtankarna med en 
asymmetrisk modell och bör därför undvikas. 

16.4 Rättsliga förutsättningar  

I regeringsformen finns flera bestämmelser som rör den kommunala 
självstyrelsen. Som nämnts i tidigare kapitel framgår dock inte några 
tydliga gränser för den kommunala självstyrelsen av regeringsformen 
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(se kapitel 4). Någon reglering av vilka uppgifter som kommunerna 
har finns inte heller i regeringsformen.  

Av 8 kap. 2 § 3 regeringsformen framgår att föreskrifter ska med-
delas genom lag om de avser grunderna för kommunernas organisa-
tion och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen 
samt kommunernas befogenheter i övrigt och deras åligganden. Om saken 
gäller kommunal verksamhet men inte avser de frågor som räknas upp 
i bestämmelsen, kan annan normgivning än lag bli aktuell. Regeringen 
kan t.ex. föreskriva regler och villkor för hur kommunerna får nyttja 
statsbidrag.  

Enligt 8 kap. 3 § regeringsformen kan riksdagen bemyndiga reger-
ingen att meddela föreskrifter enligt 2 § första stycket 3. Vid 2010 
års grundlagsändringar genomgick regleringarna av delegationsmöjlig-
heter i regeringsformen vissa förändringar. Regeringen anförde då att 
det får förutsättas att riksdagen vid bemyndiganden till regeringen 
beaktar de hänsyn som den kommunala självstyrelsen kan kräva. Be-
myndiganden bör mot den bakgrunden ske med försiktighet och inte 
göras vidare än nödvändigt.38 Riksdagen anslöt sig till den hållningen.39  

Vid frivilliga ansökningar från kommuner om förändring av huvud-
mannaskap och en lag där förutsättningarna för förändring av uppgif-
ter framgår, bör riksdagen kunna överlåta till regeringen att besluta 
i enskilda ansökningsärenden. Det finns redan i dag lagstiftning där 
regeringen i ett ansökningsförfarande beslutar om överflyttning av an-
svaret för uppgifter, t.ex. lagen om kommunala lantmäterimyndigheter.  

Frågan är då om införande av en lagstiftning om asymmetrisk an-
svarsfördelning skulle kunna strida mot regeringsformen. Att tillföra 
vissa kommuner fler uppgifter från staten bör vara relativt oproble-
matiskt ur konstitutionell synvinkel. Om det däremot övervägs att 
flytta vissa uppgifter från de minsta kommunerna till andra kommu-
ner, finns anledning att närmare undersöka hur ett sådant förfarande 
skulle förhålla sig till regeringsformens skydd för den kommunala 
självstyrelsen. Den närmare innebörden av den kommunala självsty-
relsen har debatterats, bl.a. i samband med frågor om skatteutjäm-
ningssystem och skattetak (se kapitel 4). Lagrådet har gjort uttalanden 
med innebörden att det finns en innersta kärna i den kommunala 
självstyrelsen som inte bör inskränkas.40  

 
38 Prop. 2009/10:80 s. 223. 
39 Bet. 2009/10:KU19 s. 57. 
40 Nergelius, J. (2007), ”Asymmetri mellan kommuner och regioner: måste alla följa samma regler?” 
i Karlsson, N. och Nergelius, J. (red.), Federalism på svenska, s. 39. 
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Överordnad kommun eller region 

Det svenska systemet innebär att kommuner och regioner är jäm-
ställda i regeringsformens mening. Enligt 1 kap. 7 § regeringsformen 
finns det kommuner på lokal och regional nivå. Tidigare användes 
begreppen primärkommuner och landstingskommuner. Det änd-
rade uttryckssättet innebär inte någon förändring av det förhållandet 
att kommuner, dvs. kommuner på lokal nivå, och regioner, dvs. kom-
muner på regional nivå, juridiskt sett är olika kommuntyper. Det 
innebär inte heller någon förändring av det förhållandet att kom-
muntyperna är jämställda i den meningen att den ena inte är över-
ordnad den andra.41 

En fråga blir om en överflyttning av huvudmannaskap för upp-
gifter från en kommun till en region är förenligt med detta. En viktig 
aspekt är om övergången av huvudmannaskap från kommun till 
region är frivillig. Att en kommun frivilligt överlåter huvudmanna-
skapet för en uppgift till en region kan knappast behöva innebära att 
region ska anses ha fått en överordnad ställning gentemot kommu-
nen. Det finns också exempel på frivillig överlåtelse av huvudmanna-
skap i lagstiftningen redan i dag, t.ex. i LSS. Inte heller att på annat 
sätt än frivilligt flytta över uppgifter från en kommun till en region 
behöver innebära att regionen därigenom får en överordnad ställning. 
Det skulle dock kunna ändra regionens roll till en form av stödkom-
mun eller storkommun inom ett område. Något konstitutionellt 
hinder mot detta finns dock inte enligt Nergelius.42 Det förutsätter 
dock att regionen inte i lag ges rätt att besluta om att överta uppgifter 
trots att kommunen motsätter sig det. I sådant fall kan handhavandet 
strida mot uppfattningen att kommuner och regioner är jämställda så 
som det uttrycks i förarbetena till regeringsformen (se ovan). 

16.4.1 Asymmetri medför ökad komplexitet 
i lagstiftningsarbetet 

Ett införande av en asymmetrisk modell kan medföra behov av ett 
stort antal lagändringar, inte minst i speciallagstiftningar. Beroende 
på hur modellen utformas kan den alltså innebära ett omfattande för-

 
41 Prop. 2009/10:80 s. 209. 
42 Nergelius, J. (2007), ”Asymmetri mellan kommuner och regioner: måste alla följa samma regler?” 
i Karlsson, N. och Nergelius, J. (red.) (2007), Federalism på svenska, s. 34–57. 
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ändringsarbete gällande lagstiftningen. Införandet av en sådan modell 
kan också göra det framtida arbetet med större reformer mer kom-
plext på grund av de mer omfattande analyser och de ytterligare poli-
tiska överväganden som skulle krävas bl.a. avseende vilken aktör som 
ska ges ansvar för nya uppgifter, hur samspelet mellan olika aktörer 
ska lösas när deras verksamhetsområden har beröringspunkter och 
hur den finansiella lösningen ska se ut.  

En effekt av denna ökade komplexitet är mer administration vid 
föreskriftsarbete för såväl regering och riksdag som statliga myndig-
heter. På grund av att kommunerna har ett brett uppdrag skulle det 
även kunna påverka en relativt stor del av det ständigt pågående 
arbetet med regelverket på de olika nivåerna. 

16.5 Demokratiaspekter 

En tydlig demokratisk konsekvens av en asymmetrisk modell är att 
den förhindrar väljaren från att utkräva ansvar i allmänna val för hur 
en verksamhet bedrivs; när ansvaret flyttas till en annan aktör för-
svinner väljarnas möjligheter att utkräva ansvar av de politiker som 
är ansvariga för verksamheten. Denna situation uppstår vid över-
flyttning av huvudmannaskap mellan kommuner, och i viss mån vid 
överflyttning av huvudmannaskap från kommun till regioner. Om 
exempelvis en större kommun tar över ansvaret för gymnasieskolan 
för en mindre kommuns räkning saknar väljarna i den mindre kom-
munen möjlighet att ställa politikerna till ansvar för verksamheten i 
den större kommunen. Väljarna i den mindre kommunen har där-
med inte heller några möjligheter att påverka inriktningen eller prio-
riteringar inom gymnasieskolan.  

Ett undantag från att ansvarskedjan mellan väljare och politiker 
bryts är de fall där en verksamhet överförs från den kommunala nivån 
till den regionala. I det fall överföringen av ansvaret omfattar alla kom-
muner inom ett län uppstår därmed inga demokratiska problem 
eftersom väljarna har möjligheter till ansvarsutkrävande och inflytande 
genom regionvalen. Däremot uppstår demokratiska bekymmer i det 
fall överföringen enbart omfattar vissa kommuner inom ett län. Väl-
jare från kommuner som har kvar huvudmannaskapet för gymnasie-
skolan ges då även inflytande över gymnasiefrågorna i de kommuner 
som avhänt sig det egna ansvaret. 
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En annan demokratiaspekt är att verksamheten kan bli mer effek-
tiv och hålla en högre kvalitet genom att ansvaret för en uppgift tas 
över av en annan kommun, vilket även kan stärka legitimiteten för 
systemet. De demokratiska output-värdena ökar, dvs. möjligheten 
att förverkliga väljarnas önskemål och behov ökar. Den kommun som 
avlastas en uppgift får stärkt kapacitet att hantera sina kvarvarande 
uppgifter och uppgiften utförs mer effektivt och med högre kvalitet 
när den större kommunen har ansvaret för uppgiften. Det är dock 
svårt att empiriskt belägga detta resonemang, helt enkelt för att det 
inte finns några erfarenheter av mer omfattande asymmetrisk ansvars-
fördelning i den svenska eller nordiska kontexten.  

Lidström framhåller i sin underlagsrapport till Kommunutred-
ningen43 att problemen med demokrati och ansvarsutkrävande är 
principiella till sin natur och han argumenterar för att det i praktiken 
inte nödvändigtvis behöver medföra några större svårigheter. Inter-
nationella exempel visar också att det går att acceptera principiella 
skevheter. Efter decentraliseringsreformerna har Storbritannien asym-
metri på regional nivå, där Skottland, Wales och Nordirland har regio-
nalt självstyre medan England saknar ett sådant självstyre. Medbor-
gare i t.ex. Skottland har därmed inflytande både över besluten i det 
skotska parlamentet och över de beslut som det brittiska parla-
mentet fattar som bara gäller för England, t.ex. specifik lagstiftning. 
De som bor i England har inte samma inflytande över det som speci-
fikt gäller för Skottland. Detta, som går under benämningen The 
English Question innebär en skevhet när det gäller inflytande och 
ansvarsutkrävande, men det har hittills inte lett till några institutio-
nella reformer.44  

Trots ovanstående resonemang så är det knappast möjligt att helt 
bortse från de demokratiska problem som asymmetrisk ansvarsför-
delning skulle innebära i en representativ demokrati, där ett centralt 
instrument är att väljarna kan utkräva ansvar i allmänna val. 

Avhändande av möjligheten till ansvarsutkrävande blir särskilt 
problematiskt om det är omfattande och för medborgarna centrala 
uppgifter som flyttas över till en annan kommun. Det kan t.ex. tän-
kas uppkomma en situation där en kommuns medborgare i praktiken 
skulle sakna inflytande över den äldrevård som de har tillgång till i 

 
43 Lidström, A. (2018), Asymmetrisk ansvarsfördelning på kommunal nivå, underlagsrapport 
till Kommunutredningen. 
44 Ibid., s. 28. 
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sin kommun, annat än som brukare. Om det är frågan om mindre 
uppgifter som är föremål för en asymmetrisk modell kan det vara 
enklare att acceptera det demokratiska underskott som uppstår.  

Om en asymmetrisk modell innebär att högre kvalitet kan skapas 
i verksamheten kan dock de demokratiska avigsidorna till viss del 
vägas upp. Det blir då en avvägning mellan den service som faktiskt 
kan levereras och de demokratiska konsekvenserna. Ett sätt att för-
söka hantera demokratiproblemet vid en asymmetrisk lösning är att 
skapa ett särskilt direktvalt politiskt beslutsorgan på lokal nivå för 
den aktuella verksamheten. Tanken är då att beslutsorganet ingår i 
organisationen för den kommunen som har övertagit ansvaret för en 
verksamhet från en annan kommun. Väljare till beslutsorganet kom-
mer både från den kommun som har lämnat ifrån sig ansvaret och 
från den kommun som övertagit ansvaret. Båda kommunerna kan ges 
rösträtt i beslutsorganet och därmed kan också ansvarsutkrävande 
ske för den aktuella verksamheten. En sådan modell skulle dock 
snabbt bli komplex och svåröverblickbar för såväl medborgare som 
politiker, eftersom det skulle behöva bildas beslutsorgan för olika 
verksamheter och geografier. Det skulle i praktiken kunna innebära 
fler och mindre kommunala enheter än i dag. Erfarenheter från 
England pekar också på svårigheter att få subregionala organ att fun-
gera effektivt.45 Sammantaget bedömer Kommunutredningen att det 
inte är en framkomlig väg att skapa särskilda beslutsorgan för att lösa 
det demokratiska underskott som kan uppstå. 

16.6 Sammanfattande slutsatser 

En grundläggande utgångspunkt i en asymmetrisk modell är att kom-
munernas ansvarsförhållanden anpassas efter deras kapacitet. Därmed 
frångås den symmetriska princip som utgår från att kommunerna har 
samma ansvarsområden oavsett storlek. Genomgången i detta kapitel 
visar att det finns exempel på asymmetriska lösningar redan i dag i 
Sverige. Omfattningen är dock förhållandevis liten och den verksam-
het som omfattas rör ofta specialuppgifter, alltså inte de större kom-
munala verksamheterna inom skola, omsorg och vård. Den asym-
metriska ansvarsfördelningen är vidare inte enhetligt reglerad utan 

 
45 Lidström, A (2018), Asymmetrisk ansvarsfördelning på kommunal nivå, underlagsrapport till 
Kommunutredningen, s. 9–10. 
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lagstiftaren har valt olika lösningar i speciallagstiftning. Centralt vad 
gäller asymmetribegreppet är att det innebär en förändring av vilken 
aktör som har ansvaret för en verksamhet gentemot väljarna.  

En asymmetrisk modell handlar således inte om att utförandet 
läggs ut på en privat eller annan offentlig aktör eftersom ansvaret för 
verksamheten i dessa fall fortfarande ligger kvar på kommunen. Det 
är också Kommunutredningens uppfattning att kommunalförbund 
inte räknas in i en asymmetrisk modell, eftersom kommunen då fort-
farande har kvar ett politiskt ansvar gentemot sina väljare.  

En asymmetrisk modell kan utgå från antingen en enhetlig och 
tvingande eller en frivillig princip. I en enhetlig modell regleras om-
fattningen av alla kommuners ansvarsområden utifrån vissa bestämda 
principer, exempelvis deras befolkningsmässiga storlek. Tanken är då 
att en större kommun kan ges större ansvarsområden än mindre kom-
muner. I en frivillig modell ges möjligheter till kommuner att överlämna 
ansvar för verksamheter till en annan kommun, region eller till staten.  

Valet av vilka principer som bör gälla berör frågan om vem som 
ska ges företräde i bedömningen av när överföring av verksamhet bör 
ske. Vid en frivillig princip ligger bedömningen på kommunen; det 
är den enskilda kommunen som bedömer om och när överföring av 
ansvar för viss verksamhet bör ske. Vid en enhetlig och obligatorisk 
princip görs den bedömningen av staten. En enhetlig modell innebär 
att liknande lösningar införs över hela landet, varför enhetligheten 
blir större än vid en frivillig princip. 

I en underlagsrapport till Kommunutredningen diskuterar stats-
vetaren Anders Lidström två möjliga asymmetriska modeller för att 
möta utvecklingen, och han konstaterar att båda de skisserade asym-
metriska modellerna skulle innebära en radikal omstöpning av det 
svenska systemet för lokalt och regionalt självstyre, men sannolikt 
med stor relevans för att hantera kollektiva problem i ett allt mer 
fragmentiserat Sverige. Den övergripande slutsatsen som dras i rappor-
ten är att de asymmetriska modellerna skulle innebära en dramatisk för-
ändring som inte står i proportion till de eventuella vinster detta kan ge.  

Statskontoret skissade i sin rapport till Ansvarskommittén på en 
modell med mini-, midi- och maxikommuner där midikommunerna 
motsvarar dagens kommuner. Statskontoret konstaterar i rapporten 
att modellen skulle beröva medborgarna i minikommunerna möjlig-
heter att utkräva ansvar för de verksamheter som överlåts till en annan 
kommun, och även om finansieringen kommer ifrån minikommunen 
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kan det vara svårt för de förtroendevalda att påverka verksamheten. 
I rapporten anger Statskontoret att det sannolikt endast är sådana 
verksamheter som är mindre viktiga sett ur ett demokratiperspektiv 
som kan överlåtas.  

Kommunutredningen bedömer att en asymmetrisk modell får 
stora negativa konsekvenser för lokaldemokratin eftersom ett cen-
tralt instrument, möjligheten till ansvarsutkrävande, delvis sätts ur 
spel. Avhändande av möjligheten till ansvarsutkrävande blir särskilt 
problematiskt om det är omfattande och för kommunerna centrala 
uppgifter, som flyttas över till en annan kommun. Detta har bl.a. kon-
staterats i Statskontorets rapport som återgetts ovan. Det kan t.ex. 
tänkas uppkomma en situation där en kommuns medborgare i prak-
tiken skulle sakna inflytande annat än som brukare över den äldre-
vård som de har tillgång till i sin kommun. Om det är fråga om mindre 
uppgifter som är föremål för en asymmetrisk modell kan det vara 
enklare att acceptera det demokratiska underskott som uppstår. Det 
råder dock brist på forskning om demokratiska effekter av asym-
metriska system.  

En andra aspekt på en asymmetrisk modell är att det skulle bildas 
en form av A- och B-kommuner, där B-kommuner skulle få ett mindre 
omfattande ansvarsområde än A-kommunerna. Med tanke på att det 
redan i dag är svårt att rekrytera förtroendevalda finns en risk för att 
dessa rekryteringssvårigheter ytterligare förvärras i en asymmetrisk 
modell. Faran är att ett förtroendeuppdrag i en B-kommun skulle 
upplevas som mindre attraktivt. Därtill finns en risk att B-kommu-
ner skulle uppfattas som mindre attraktiva för anställda och därmed 
bidra till att rekryteringen av kompetent personal skulle försvåras. 

Vad Kommunutredningen kunnat inhämta finns inga större syste-
matiska utvärderingar om vad asymmetriska modeller inom offentlig 
sektor innebär för kostnadseffektiviteten. Däremot framstår det som 
tydligt att en omfattande asymmetrisk modell påtagligt skulle inne-
bära en ökad komplexitet av finansieringen av kommunernas verksam-
het och att det skulle få stora konsekvenser för kostnadsutjämnings-
systemet. Även inkomstutjämningen skulle sannolikt behöva justeras 
om kommunernas ansvarsförhållanden varierar. Behovet av särlös-
ningar skulle därtill öka, vilket minskar möjligheterna att hitta ett 
effektivt, transparent och förutsägbart system som reglerar finansier-
ing till kommunerna.  
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17 Jämförande analys av de 
strukturella åtgärdsförslagen 

I följande kapitel görs en jämförande analys av de fyra strukturåtgär-
der som har gåtts igenom i kapitel 13 till kapitel 16. Som tidigare 
visats i kapitel 12 kan kommunal kapacitet definieras utifrån drifts- och 
utvecklingskapacitet. Strukturåtgärderna granskas utifrån de två kapa-
citetsbegreppen, driftskapacitet och utvecklingskapacitet samt utifrån 
ekonomisk effektivitet och demokratiperspektiv. 

17.1 Kommunal samverkan 

I kapitel 13 görs en genomgång av olika former av kommunal samver-
kan och deras ekonomiska och demokratiska effekter. Där behandlas 
också potentialen i en mer strategisk och sammanhållen samverkan 
mellan kommuner. Omfattningen av interkommunal samverkan har 
ökat betydligt de senaste 20 åren: Antalet kommunalförbund har ökat 
från 19 förbund i mitten av 1980-talet till 175 förbund 2016. År 2016 
fanns även 159 gemensamma nämnder och cirka 350 gemensamt ägda 
kommunala bolag. 

17.1.1 Drifts- och utvecklingskapacitet 

I det följande diskuteras hur samverkan kan bidra till att stärka kom-
munernas drifts- och utvecklingskapacitet utifrån två tänkbara sam-
verkansmodeller. Det finns givetvis en stor variation på samverkans-
former och samverkanskonstellationer och för att diskutera frågan 
principiellt används i det följande två typmodeller: 
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 Modell 1: samverkan mellan en liten och en stor kommun 

 Modell 2: samverkan mellan jämnstora kommuner. 

Modell 1: samverkan mellan en liten och en stor kommun 

En genomgång av kommunalförbund och gemensamma nämnder 
visar att det är stor spridning på medlemskommunernas storlek (se 
kapitel 13) vilket normalt sett innebär att det är stora variationer i 
parternas kapacitet. Det har i sin tur betydelse för vilka förutsättningar 
var och en av medlemmarna har för att kunna bidra till samverkan. 
En stor differens mellan en stor och en liten kommun medför att in-
slaget av ömsesidig samverkan riskerar att bli svagt. I praktisk mening 
kan det i dessa fall huvudsakligen bli den stora kommunen som 
bidrar med resurser och kompetens till samverkansarbetet.  

Likaså uppstår en skevhet i vad kommunerna har att vinna på sam-
verkan. Vid en samverkan mellan en stor och liten kommun är nor-
malt vinsterna störst för den lilla kommunen.1 Däremot kan det vara 
svårare att se de uppenbara vinsterna för den stora kommunen. I många 
av de möten som Kommunutredningen har haft med kommunala 
företrädare talas det om att de större kommunerna tar ett slags ledar-
ansvar för mindre kommuner inom länet. Den stora kommunens 
motiv till att ingå samverkan med mindre kommuner kan alltså många 
gånger vara andra än enbart den egna kommunens vinning, och sam-
verkan är i en sådan situation givetvis avhängig den större kommu-
nens goda vilja. 

Utifrån scenariot att avlägsna landsbygdskommuner fortsätter tappa 
befolkning medan storstadskommuner och kommuner nära större 
städer växer tilltar också gapet i resurser mellan olika kommun-
kategorier, där de minskande kommunerna får allt lägre drifts- och 
utvecklingskapacitet. En lösning som innebär ökad interkommunal 
samverkan innebär då att särskilt de små och minskande kommunerna 
blir allt mer beroende av samverkan med andra kommuner. I ett läge 
där alla kommuner står inför ökade utmaningar kan det bli nöd-
vändigt även för de större kommunerna, att prioritera hårdare inom 
sina verksamheter. I en skarp prioriteringssituation går sannolikt kom-

 
1 Klok, P-J., Denters, B., Boogers, M. och Sanders, M. (2018), ”Intermunicipal cooperation in 
the Netherlands: The costs and the effectiveness of polycentric regional governance”, Public 
administration review, 78 (4), July/August 2018. 
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munens egna intressen först. Det är i en sådan situation inte givet att 
den större kommunen kan gå in eller kvarstå i samverkan med andra 
kommuner om det inte bedöms medföra en tydlig nytta för den 
större kommunen. Detta innebär en risk för den mindre kommunen. 

Modell 2: samverkan mellan jämnstora kommuner 

Vid samverkan mellan jämnstora kommuner är förutsättningarna större 
för att nå en effektiv samverkan jämfört med vid samverkan mellan 
olika stora kommuner. Kommunernas kapacitet är mer jämbördig 
och graden av ömsesidighet bör vara större än vad som är fallet än 
om samverkan omfattar en liten respektive en stor kommun. Forsk-
ning pekar därtill på att chanserna att hålla nere transaktionskost-
naderna ökar om parterna liknar varandra när det gäller problembild 
och storlek.2 

En praktisk aspekt som kan uppstå vid samverkan mellan jämn-
stora kommuner är att det kan uppstå slitningar när det gäller i vilken 
eller vilka kommuner verksamheten ska vara lokaliserad. Vid exem-
pelvis en djupgående samverkan inom gymnasieskolan kan det vara 
politiskt svårt att enas om på vilka orter de olika gymnasieskolorna 
och programmen ska finnas. I en samverkanskonstellation enligt 
modell 1 ovan kan sådana beslut vara mera givna. 

Kan samverkan stärka kommunernas kapacitet? 

Kommunutredningen bedömer att samverkan kan ge bättre förut-
sättningar för kommunerna att leverera service och välfärdstjänster. 
Samverkan kan därför vara ett sätt för kommuner att överbrygga 
svårigheter och lösa uppgifter. Samverkan över tid tenderar dock att 
påverkas av förändrade förutsättningar i de enskilda kommunernas 
politik och ekonomi, vilket kan skapa instabilitet. Samverkan är också 
många gånger personberoende. Om en kommun ingår i samverkan 
eller inte, kan vara ett resultat av att enskilda förtroendevalda eller 
tjänstepersoner har drivit frågan. Ett starkt personberoende medför 

 
2 Thomasson, A. (2018), Studie av mellankommunal samverkan ur ett effektivitetsperspektiv 
med fokus på transaktionskostnader – en kunskapsöversikt, underlagsrapport till Kommunutred-
ningen, s. 13. 
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också en känslighet för den befintliga samverkan om enskilda nyckel-
personer slutar. 

Samverkan används dessutom sällan eller aldrig inom de kostnads-
mässigt största verksamheterna för kommunerna, dvs. förskola, grund-
skola och äldreomsorg. Samverkan hindras där bl.a. av kommuners 
ovilja att lämna ifrån sig kärnuppgifter. 

Kommunutredningen uppfattar skillnaden mellan kommunernas 
kapacitet som ett strukturellt problem. Den demografiska utveck-
lingen medför ökade skillnader i kommunernas resurser och kapaci-
tet. Sårbarheten för mindre kommuner ökar och de måste i allt större 
utsträckning förlita sig på andra kommuner för att sköta sina upp-
gifter. 

Ett ökat beroende av samverkan kan i förlängningen leda till att 
kommunerna har mindre rådighet över verksamheterna och därmed 
att den kommunala självstyrelsen försvagas. Kommunutredningen be-
dömer att samverkan och särskilt en mer strategisk samverkan ger 
förutsättningar för att stärka kommunernas driftskapacitet men att 
det i ett framtidsperspektiv kan finnas behov av en förändrad kom-
munstruktur för att säkra både drifts- och utvecklingskapacitet. 

17.1.2 Ekonomisk effektivitet 

Trots den utbredda interkommunala samverkan i Sverige finns i grun-
den begränsat med kunskap om vad samverkan betyder ur effekti-
vitetssynpunkt. Den forskning och de underlag som ändå finns på 
området och som Kommunutredningen tagit del av ger ingen en-
tydig bild av hur samverkan påverkar effektiviteten. 

Det är inte givet att samverkan ger högre kostnadseffektivitet. Inter-
nationell litteratur indikerar att samverkan kan ge ökad kostnads-
effektivitet framför allt i kapitalintensiv verksamhet, t.ex. vatten och 
avlopp samt renhållning.3 Kunskapsläget är dock oklart. Inte heller 
finns det någon entydig bild av vad samverkan innebär för kvaliteten 
på den verksamhet som avses. 

Det måste poängteras att geografiska avstånd och bosättnings-
mönster har stor betydelse för möjligheterna till kostnadseffektivi-
seringar. Den största delen av kommunernas verksamheter, t.ex. för-

 
3 Bel, G. och Warner, M (2015), ”Intermunicipal cooperation and costs: Expectations and evi-
dence”, Public Administration, 93(1). 
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skola, skola och äldreomsorg, bedrivs lokalt nära, ibland t.o.m. i in-
vånarnas hem. Det innebär att ekonomiska skalfördelar generellt är 
svåra att uppnå om avstånden är långa. 

En central uppgift för en kommun är att kunna tillhandahålla med-
borgarna välfärdstjänster av god kvalitet och med hög kostnads-
effektivitet. Som tidigare visats i avsnitt 13.1 finns olika motiv till 
samverkan. Ett vanligt motiv är förväntade effektivitetsvinster, där 
välfärdstjänster antingen kan levereras till en lägre kostnad eller där 
högre kvalitet kan erbjudas till samma kostnad. I alla former av sam-
verkan finns dock en inneboende konflikt mellan den egna kommu-
nens styrning och kontroll över verksamheten å ena sidan, och effek-
tivitet å andra sidan. Om ökad effektivitet är det överordnade målet 
med samverkan kommer olika typer av särlösningar och anpassning 
av verksamheten för olika medlemskommuner behöva stå tillbaka. För 
att en samverkanslösning ska medföra effektivitetsvinster behöver 
medlemskommunerna komma överens om gemensamma ambitions-
nivåer, prioriteringar och avvägningar. Inte minst behöver medlems-
kommunerna vara överens om verksamhetens strategiska inriktning. 

Samverkan innebär transaktionskostnader 

Förutsättningarna för kommunerna att ingå en effektiv och lycko-
sam samverkan är också i hög grad beroende av rätt tajmning. Där 
har respektive kommuns investeringsbehov stor betydelse. En kom-
mun som exempelvis nyligen investerat i ett nytt vattenreningsverk 
dimensionerat för den egna kommunens befolkningsunderlag är 
sannolikt inte så benägen att ingå samverkan med en grannkommun 
som har behov av att investera i ett nytt vattenverk. 

Alla former av samverkan innebär ökade transaktionskostnader.4 

Transaktionskostnader kan grovt beskrivas som kostnader som 
uppstår i samband med att två eller flera parter ingår en relation för 
att genomföra en transaktion. En grov indelning av transaktions-
kostnader kan göras genom att de delas in i kostnader före en trans-
aktion (ex ante) och kostnader efter en transaktion (ex post). Vid 
bedömningen av effektiviteten i interkommunal samverkan behöver 
transaktionskostnaderna räknas in men även om olika typer av trans-

 
4 Se Thomasson, A (2017), Studie av mellankommunal samverkan ur ett effektivitetsperspektiv med 
fokus på transaktionskostnader – en kunskapsöversikt, underlagsrapport till Kommunutredningen. 
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aktionskostnader går att beskriva har det visat sig empiriskt svårt att 
beräkna hur stora de kan vara. En delförklaring till svårigheten är att 
transaktionskostnaderna varierar mellan olika verksamheter och sam-
verkanskonstellationer. Allmänt gäller att en samverkanskonstellation 
med hög tillit mellan aktörerna medför låga transaktionskostnader 
medan det motsatta gäller om tilliten är låg. Allmänt gäller också att 
transaktionskostnaderna ökar om samverkan omfattar många aktörer 
som är olika varandra när det gäller storlek och problembild. Trans-
aktionskostnaderna varierar även över tid. 

För att bygga tillit krävs i regel en startsträcka. En ny samverkans-
organisation kan därför innebära höga transaktionskostnader initialt. 
Efterhand som parterna lär känna varandra och om samverkan fun-
gerar bra, sjunker oftast transaktionskostnaderna men tiden kan också 
verka i motsatt riktning. Inom en samverkansorganisation kan efter-
hand meningsskiljaktigheter uppstå om exempelvis verksamhetens 
omfattning och inriktning. Det kan också hända att en ny politisk majo-
ritet, eller nya ledamöter, medför olika typer av förändringar. Det är 
därför inte givet att en etablerad samverkansorganisation som funnits 
i många år automatiskt leder till sjunkande transaktionskostnader. 

Svagt kunskapsläge  

Sammanfattningsvis bedömer Kommunutredningen att kommunal 
samverkan kan ha positiva effekter ur ett verksamhetsmässigt per-
spektiv, där en större organisation har större möjligheter till speciali-
sering och känsligheten för oförutsedda händelser minskar. Däremot 
är bilden mer osäker när det gäller hur samverkan påverkar verksam-
heters kostnadsmässiga effektivitet. Kunskapsläget är svagt, och be-
fintligt underlag ger inte något entydigt stöd till att interkommunal 
samverkan har ökat verksamheters kostnadseffektivitet. Det kan också 
konstateras att det i dag i stort sett inte förekommer någon sam-
verkan inom kommunernas kostnadsmässigt stora verksamheter som 
grundskola och äldreomsorg, vilket skulle kunna vara ett utryck för 
att verksamheten är av lokal karaktär och att kostnadsbesparingarna 
vid samverkan därför blir mindre. En annan orsak kan vara att sam-
verkan inom denna typ av kommunal kärnverksamhet inkräktar för 
mycket på den kommunala självstyrelsen och därför undviks. Samman-
taget innebär ovanstående att kommunal samverkan har sina begräns-
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ningar för att uppnå högre kostnadseffektivitet i kommunal verk-
samhet. 

17.1.3 Demokrati 

En stor majoritet av de interkommunala samverkansorganisationerna 
hanterar bara en specifik verksamhet; så är fallet för 80 procent av 
kommunalförbunden. Utvecklingen av interkommunal samverkan har 
i praktiken inneburit att en ny informell kommunindelning vuxit 
fram parallellt med den formella, där olika interkommunala samver-
kansformer ansvarar för utförandet av kommunal service i olika terri-
torier. På så sätt ökar komplexiteten kring vilken aktör som är an-
svarig för utförande av den kommunala servicen. Såväl invånarnas 
som de förtroendevaldas möjligheter till överblick försvåras med en 
allt mer omfattande interkommunal samverkan. 

Samverkan får tydliga konsekvenser för den lokala demokratin. 
All formaliserad samverkan med andra kommuner innebär att kom-
munens egen kontroll och styrning över verksamheten försvagas. En 
följd av att bilda en gemensam nämnd eller ett kommunalförbund är 
att beslutsmakten flyttas ett steg längre från medborgarna. Väljarna 
i medlemskommunerna utser indirekt ledamöter som representerar 
den egna kommunen, medan övriga ledamöter utses av de andra med-
lemskommunerna. Ledamöter från andra medlemskommuner får 
därmed ett inflytande över verksamheten som tidigare helt och hållet 
legat på den enskilda kommunen. På så sätt minskar medlemskom-
munens kontroll över verksamheten, eftersom kontrollen påverkas 
av andra medlemskommuner. Det är heller inte givet att medlems-
kommunens majoritetsförhållanden återspeglas i samverkansorganet. 
Det kan i sin tur medföra spänningar inom samverkansorganet samt 
mellan samverkansorganet och medlemskommunerna, vid frågor som 
är tydligt kopplade till partiernas grundläggande värderingar. 

Ur demokratisynpunkt bedömer Kommunutredningen att det finns 
ett antal nackdelar med samverkan. Nackdelarna handlar om minskad 
kontroll och rådighet över verksamheten, ökad komplexitet för väl-
jare och förtroendevalda, svårigheter för mindre partier att vara repre-
senterade i samverkansorganisationerna samt minskad möjlighet för 
väljarna till ansvarsutkrävande. Samverkan kan dock innebära ökad 
leveransförmåga genom att kommunen faktiskt kan leverera service 



 Jämförande analys av de strukturella åtgärdsförslagen SOU 2020:8 

508 

till medborgarna, vilket i sin tur kan leda till att förtroendet för den 
kommunala organisationen stärks. 

17.2 Kommunsammanläggningar 

Frågan om en optimal kommunstorlek kan infogas i en ständigt på-
gående diskussion om hur en lämplig anpassning bör se ut mellan 
omfattningen på de kollektiva utmaningarna och indelningen på de 
offentliga institutioner som har ansvaret för att hantera dessa. Frågan 
om en lämplig kommunstorlek har relativt nyligen prövats i Danmark, 
Norge och Finland. Samtliga dessa länder ansåg att en minsta gräns 
på en kommun bör ligga på minst 20 000 invånare för att kommu-
nerna långsiktigt ska klara av sina uppgifter. 

Frågan om en lämplig kommunstorlek i Sverige har i stort sett 
inte prövats sedan den senaste kommunreformen 1974. Staten angav 
då att de nya kommunerna borde ha minst 8 000 invånare.5 Sedan 
1974 har kommunerna tillförts ett antal nya uppgifter, exempelvis 
inom miljöområdet och vad gäller lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) (1993:387). En stor del av kommunernas 
verksamhet har också blivit föremål för strängare krav efter 1974, exem-
pelvis inom kommunalteknisk verksamhet som vatten och avlopp 
samt avfallshantering.6 Dessutom har en omfattande regionförstor-
ing skett med färre och större lokala arbetsmarknadsregioner. Den 
tidigare bedömningen på 8 000 invånare får därför anses som lågt 
satt utifrån dagens förhållanden. 

Det kan dock vara svårt att sätta ett exakt värde på hur en stor 
kommun bör vara. En tidigare dansk empirisk studie bedömer att en 
storlek på mellan 30 000 och 50 000 invånare utgör en optimal stor-
lek på en kommun.7 

 
5 Riksdagen beslutade 1962 att en obligatorisk indelning i kommunblock skulle införas. Till 
en början byggde reformen på en frivillighet för kommunerna om och när de skulle slås 
samman. År 1969 upphävde dock riksdagen frivilligheten och det blev obligatoriskt att bilda större 
kommuner. Målet var att de nya kommunerna skulle ha minst 8 000 invånare som befolk-
ningsunderlag 1975. Se Erlingsson, G., Wångmar, E. och Ödalen, J. (2011), ”Kommunsam-
manläggningarna 1952–1974. Hur blev de politiskt möjliga?”, Scandinavian Journal of Public 
Administration 14 (3–4): 3–36, s. 15. Se även kapitel 2.  
6 Intresseorganisationen Svenskt Vatten har bedömt att det behövs ett underlag på 50 000 invånare 
för att kunna driva en säker och effektiv verksamhet, se Svenskt Vatten (2019), Kommunsamverkan 
– hinder och möjligheter inom VA-sektorn, skrivelse till Kommunutredningen,2018-05-11. 
7 Houlberg, K. (2000), Kommunale stordriftsfordeler – hvor finder vi dem, og hvor store er de? s. 48. 
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17.2.1 Drifts- och utvecklingskapacitet 

En större kommun har i regel en större strategisk förmåga att dels 
jobba med utvecklingsfrågor som långsiktigt stärker kommunen, 
dels initiera och bereda beslutsunderlag, än vad en mindre kommun 
har. Befolkningsmässigt större kommuner har också bättre driftskapa-
citet avseende beslut, föreskrifter, statsbidrag etc. från olika aktörer 
på nationell och europeisk nivå. Dessutom är en större kommun 
generellt mindre sårbar än en mindre kommun både avseende eko-
nomi och personalförsörjning. En större kommun, med en större 
ekonomi, har bättre möjligheter att omfördela ekonomiska resurser 
än en mindre kommun. En större kommun, med flera anställda kan 
också enklare hantera om enskilda personer slutar eller blir långvarigt 
frånvarande, än en mindre kommun. 

Genom större möjligheter till specialisering kan dessutom en 
större organisation uppnå högre effektivitet och kvalitet. Större en-
heter kan därför bättre tillgodose medborgarnas behov av service och 
välfärd. I det perspektivet är det nödvändigt att enheterna är tillräck-
ligt stora för att kunna fungera effektivt. Möjligheten att rekrytera 
till politiska förtroendeuppdrag förbättras också i en större organi-
sation, vilket har avgörande betydelse för att kommunen ska kunna 
ledas och styras effektivt.  

Danska erfarenheter pekar på att sammanläggningarna ledde till 
mer robusta professionella miljöer och mindre sårbarhet avseende de 
uppgifter som kommunerna redan hade ansvar för. 

17.2.2 Ekonomisk effektivitet 

Genom större kommuner, och därmed större produktionsvolymer, 
förväntas samma välfärdsservice kunna produceras till lägre kostna-
der. Forskningen ger dock enbart delvis stöd för sådana antaganden. 
Danska erfarenheter från den senaste kommunreformen pekar på att 
inga ekonomiska besparingseffekter har kunnat utläsas i de samman-
slagna kommunernas kostnadsmässigt stora verksamheter, t.ex. skola 
och äldreomsorg. Även de modellberäkningar Kommunutredningen 
gjort för svenska förhållanden indikerar marginella ekonomiska be-
sparingar, i detta fall beräknade för grundskola och hemtjänst. Där-
emot visar en dansk utvärdering på ekonomiska besparingar när det 
gäller administration samt drift och skötsel av gator och vägar. Sam-
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tidigt har utgifterna för arbetsmarknadspolitik ökat för de samman-
slagna kommunerna. 

De danska sammanslagna kommunernas ekonomiska resultat har 
dock förbättrats efter sammanläggningarna.8 En av anledningarna är 
att kommunernas ekonomiska styrningskapacitet ökat efter samman-
läggningen. Före den danska strukturreformen uppvisade de mindre 
kommunerna generellt sämre ekonomiskt resultat än de större men 
efter strukturreformens genomförande har gapet mellan de olika kom-
munernas ekonomiska resultat försvunnit. De kommuner som blev 
föremål för sammanläggningar, företrädesvis mindre kommuner, har 
efter reformen stärkt sitt ekonomiska resultat relativt de kommuner 
som inte blev sammanslagna, företrädesvis större kommuner. 

17.2.3 Demokrati 

En tydlig konsekvens av en kommunsammanläggning är att avstån-
det mellan väljare och förtroendevalda ökar. Teoretiskt finns dock 
två olika perspektiv som försöker beskriva hur relationen mellan med-
borgare och förtroendevalda bör se ut: konkurrensdemokrati respek-
tive deltagardemokrati. 

Konkurrensdemokrati utgår från att medborgarens roll är att välja 
och avsätta (eller återvälja) förtroendevalda i allmänna val. Ur kon-
kurrensperspektivet görs en tydlig åtskillnad mellan medborgarnas 
och de förtroendevaldas roller där medborgarna väljer förtroende-
valda på valdagen och de förtroendevalda, som konkurrerar om väl-
jarnas röster, styr verksamheten mellan valen. Det är enligt detta syn-
sätt inte nödvändigt eller ens önskvärt att väljarna deltar i politiken 
mellan valen. 

Ett andra synsätt utgår från deltagardemokrati som menar att 
medborgarnas roll i politiken inte enbart begränsas till att rösta i all-
männa val utan att de också deltar aktivt mellan valen. 

Beroende på vilket perspektiv som antas får frågan om avstånd till 
väljarna olika innebörd och betydelse. Ur ett konkurrensdemokratiskt 
perspektiv medför en kommunsammanläggning i princip inga större 
demokratiska nackdelar; såväl väljare som förtroendevalda kan full-
göra sina åtaganden som tidigare. Däremot uppstår nackdelar ur ett 

 
8 Den danska utvärderingen har analyserat ekonomiskt resultat – ”realised operating results”. 
Se Welling Hansen, S., Houlberg, K. och Holm Pedersen, L. (2014), ”Do municipal merger 
improve fiscal outcomes?” Scandinavian political studies, 37 (2), s. 196–214. 
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deltagardemokratiskt perspektiv, för med ett större avstånd mellan 
medborgare och förtroendevalda riskerar möjligheterna till demo-
kratiskt deltagande mellan valen att försvagas.  

För att ett politiskt system ska fungera behöver det ha både en 
fungerande inputsida och outputsida. En väl fungerande lokal demo-
krati består inte bara i att det är möjligt att rekrytera till olika för-
troendeuppdrag och att väljarna har insyn i politiken och möjlighet 
att utkräva ansvar. En väl fungerande lokal demokrati behöver också 
ha förmåga att leverera de välfärdstjänster som medborgarna förvän-
tar sig. I en kommun med liten och minskande befolkning riskerar 
leveransen av välfärdsservice att försvagas, vilket i sin tur riskerar att 
minska legitimiteten för demokratin i kommunen.  

Rekrytering av förtroendevalda 

En grundläggande förutsättning för en levande lokaldemokrati är att 
partierna kan rekrytera kandidater. Den genomgång Kommunutred-
ningen gjort av valstatistik från Valmyndigheten (se kapitel 9) indi-
kerar att mycket avlägsna landsbygdskommuner förefaller ha svårast 
att rekrytera förtroendevalda till politiska uppdrag i kommunen. 
Andelen kommuner som saknar namn på valsedlar är större i lands-
bygdskommunerna än i täta kommuner och storstadskommuner. 
Det kan indikera att det är svårare att rekrytera kandidater till för-
troendeuppdrag i landsbygdskommuner än i täta kommuner och stor-
stadskommuner. En större kommun kan ge bättre möjlighet att rek-
rytera förtroendevalda, dels eftersom rekryteringsbasen blir större, 
dels eftersom förtroendeuppdraget kan ses som mer attraktivt i en 
större kommun. 

Lokal identitet 

Frågan om lokal identitet kommer ofta upp i samband med diskus-
sioner om kommunsammanläggningar. Betydelsen av lokal identitet 
används ofta som argument mot kommunsammanläggningar. Frågan 
om vad som är lokal identitet är dock inte helt enkel att svara på. 

Den traditionella hypotesen är att anknytningen till ett geogra-
fiskt område avtar med ökad storlek. Som tidigare visats i kapitel 14 
har en dansk undersökning prövat om hypotesen kan bekräftas empi-
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riskt.9 Svaren i undersökningen pekar på att medborgarnas anknyt-
ning till kommunen i stort sett är på samma nivå, oavsett kommu-
nens storlek. Den övergripande slutsatsen av den danska studien är 
att det är andra faktorer än storlek, t.ex. ålder och hur länge man bott 
i kommunen, som kan förklara något av graden av anknytning till 
kommunen.  

Lokal identitet är heller inte statisk. Ökad pendling och vidgade 
arbetsmarknadsregioner minskar sannolikt invånarnas identifikation 
med den egna kommunen. En undersökning av förutsättningarna för 
att etablera demokratiskt legitima beslutsenheter för stadsregioner i 
ett svenskt sammanhang visar t.ex. att identifikationen med Göteborg 
som stadsregion är stor både i Göteborgs kommun och i dess krans-
kommuner.10 Forskarna pekar i studien på att det i de större städerna 
har skett en förskjutning från det kommunala till det stadsregionala, 
vilket skulle kunna leda till att kommunernas ställning som enhet för 
att hantera lokalsamhällets utmaningar undergrävs.11 

Slutsatsen blir att människor har olika identiteter och att dessa 
till stor del förklaras av andra faktorer än kommunstorleken. Lokal 
identitet är också dynamisk och förändras över tid. 

Större storlek kan vara positivt för lokaldemokratin 

En empirisk studie12 av svenska förhållanden argumenterar för att 
det finns ett positivt samband mellan kommunstorlek och lokaldemo-
krati. Studien har undersökt förmågan att identifiera invånarnas vilja 
i allmänna val samt förmågan att leverera politik i enlighet med invå-
narnas preferenser. Om utbudet av politiska alternativ är begränsat 
har väljarna svårigheter att hitta partier eller kandidater som överens-
stämmer med deras preferenser. Studien pekar på att antalet politiska 
alternativ ökar signifikant med storleken på kommunen. Resultaten 
visar också att väljarnas kunskap om och inflytande över lokala poli-
tiska ledare är högre i större kommuner än i mindre. Studien drar 

 
9 Kjær, U. (2003), ”Territoriell tilknyting og identitet” i Kjaer, U. och Mouritzen, P.E. (red.) 
Kommunestørelse og lokalt demokrati, s. 69–83. 
10 Lidström, A., Eklund, N. och Westin, K. (2017), ”Stadsregioner som demos i Sverige?” Stats-
vetenskaplig tidskrift, Årgång 119, 2017/3. 
11 Ibid. 
12 Karlsson, D. (2013), ”A Democracy of Scale. Size and Representative – Democracy in 
Swedish Local Government”, Scandinavian Journal of Public Administration 17(1), s. 7–28. 
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den övergripande slutsatsen att lokaldemokratin förbättras i större 
kommuner. 

Den danska kommunreformen pekar på varierande 
demokratiska konsekvenser 

Utvärderingar från Danmark pekar generellt på att det är svårt att se 
entydiga demokratiska nackdelar med kommunsammanläggningar. 
Danska politiker upplever att strukturreformen inneburit att rollen 
som politiker har blivit mer renodlad och att politikerna har fått till-
gång till en större och mer professionell förvaltning. Utvärderingar 
visar dock att invånarnas förtroende för politikerna har minskat mer 
i kommuner som har lagts samman, jämfört med vad som är fallet i 
de kommuner som inte slagits samman. Det är framför allt förtro-
endet för politikernas förmåga och möjlighet att vara lyhörda som har 
minskat.  

Den övergripande slutsatsen av den danska reformen är att det 
finns ett antal negativa demokratiska konsekvenser men att de var 
starkast under de första åren av reformen och att de därefter har 
avtagit eller helt försvunnit. En slutsats är också att medborgarnas 
värdering av lokaldemokratin generellt är mycket robust över tid och 
att förändringar i kommunindelningen endast till viss del påverkar 
medborgarnas inställning till den lokala demokratin. 

17.3 Asymmetrisk ansvarsfördelning 

Sedan 1971 har Sverige ett enhetligt kommunbegrepp och den svenska 
kommunmodellen innebär att alla kommuner i huvudsak har samma 
uppgifter och följer samma lagstiftning; ansvarsfördelningen är alltså 
symmetrisk. De undantag som finns är förhållandevis marginella och 
handlar främst om att enskilda kommuner kan ta över vissa ansvaret 
för uppgifter från statliga myndigheter eller från regionen. 

Centralt i asymmetribegreppet är att det innebär en förändring av 
vilken aktör som har det rättsliga och politiska ansvaret för en verk-
samhet gentemot väljarna. Centralt är också att den aktör, dvs. den 
kommun eller den region som avhänt sig verksamheten inte har något 
ansvar för eller inflytande över den överförda verksamheten. En 
asymmetrisk modell handlar således inte om att utförandet läggs ut 



 Jämförande analys av de strukturella åtgärdsförslagen SOU 2020:8 

514 

på en privat eller annan offentlig aktör, eftersom ansvaret för verk-
samheten i dessa fall fortfarande ligger kvar på kommunen. 

Det är Kommunutredningens uppfattning att kommunalförbund 
inte räknas in i en asymmetrisk modell, eftersom kommunen fort-
farande har kvar ett politiskt ansvar gentemot sina väljare. Om kom-
munen inte är nöjd med förbundets verksamhet kan den som en 
yttersta konsekvens besluta om utträde. 

17.3.1 Ekonomisk effektivitet 

Enligt vad Kommunutredningen har kunnat inhämta saknas i princip 
studier om hur en asymmetrisk modell påverkar effektiviteten i kom-
munernas verksamhet. En försiktig bedömning som Kommunutred-
ningen gör är att en asymmetrisk modell kan vara mer kostnadseffektiv 
än samverkan, eftersom transaktionskostnaderna bör vara avsevärt 
lägre. Samtidigt pekar forskning och utvärderingar på att det gene-
rellt är svårt att uppnå ekonomiska skalfördelar i kommunala verk-
samheter där servicen i hög utsträckning behöver ges nära medbor-
garna. Det bör dock betonas att det saknas empirisk forskning på 
området. Det är därför svårt att dra slutsatser kring vad en asymmet-
risk modell skulle innebära för kommunernas ekonomiska effektivitet. 

17.3.2 Drifts- och utvecklingskapacitet 

En av grundtankarna med en asymmetrisk modell är att kommuner-
nas ansvarsförhållanden anpassas efter deras kapacitet. Det handlar 
därför inte om att generellt stärka drifts- och utvecklingskapaciteten 
för alla kommuner; snarare utgår en asymmetrisk logik från att kom-
munernas territoriella indelning kvarstår men att ansvarsförhållan-
dena anpassas efter deras skiftande kapacitet. 

En konsekvens blir att det skulle bildas en form av A- och B-kom-
muner, där B-kommuner skulle få ett mindre omfattande ansvarsom-
råde än A-kommunerna. Faran är att ett politiskt förtroendeuppdrag 
i en B-kommun skulle upplevas som mindre attraktivt. Risken är 
också att B-kommuner skulle uppfattas som mindre attraktiva för 
anställda, vilket därmed kan bidra till att rekryteringen av kompetent 
personal försvåras, särskilt för de mindre kommunerna. 
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Slutsatsen är att det är svårt att argumentera för att en asymmet-
risk lösning stärker kommunernas drifts- och utvecklingskapacitet 
En effekt kan snarare bli att såväl drifts- som utvecklingskapaciteten 
i de s.k. B-kommunerna försvagas, eftersom kommunernas uppgif-
ter anpassas till deras skiftande kapacitet. 

En asymmetrisk modell skulle innebära att den nuvarande sym-
metriska principen överges och att den princip som gäller i Sverige 
med generellt starka och självständiga kommuner frångås. En kon-
sekvens av det är att överskådligheten över vilka kommuner som 
ansvarar för vilken verksamhet minskar. En annan konsekvens är att 
komplexiteten ökar när det gäller hur staten kan ge generella och rik-
tade statsbidrag till kommunerna. Det skulle också kräva omfattande 
förändringar i det kommunalekonomiska utjämningssystemet.  

Frågan om finansiering framstår dessutom som svårhanterlig mot 
bakgrund av kommunernas rättighet att uppta kommunalskatt, där 
en kommun som ansvarar för uppgifter åt en annan kommun inte får 
ta upp skatt i den andra kommunen. Inte heller kan instrumentet 
med skatteväxling användas mellan kommuner.13 Det kan vidare kon-
stateras att exempel på asymmetri i andra länder oftast har historiska 
orsaker (t.ex. Spanien) eller bottnar i en strävan att ge inflytande till 
olika etniska grupper (t.ex. Bosnien-Hercegovina). Den bygger där-
emot mer sällan på en medveten strategi att stärka eller anpassa den 
kommunala kapaciteten till skilda förutsättningar. 

17.3.3 Demokrati 

En tydlig demokratisk konsekvens av en asymmetrisk modell är att 
den kan hindra väljaren från att utkräva ansvar i demokratiska val. 
När ansvaret flyttas till en annan aktör riskerar väljarnas möjligheter 
att utkräva ansvar av de politiker som är ansvariga för verksamheten 
att försvinna. Denna situation uppstår vid överflyttning av huvud-
mannaskap mellan kommuner.  

 
13 Skatteväxlingar mellan den regionala och den lokala nivån har förekommit i Sverige i sam-
band med överföring av uppgifter mellan nivåerna. Skatteväxling mellan nivåerna är möjlig 
beroende på att regionen har beskattningsrätt på invånare som är bosatta i länet. En överens-
kommelse om skatteväxling mellan länets kommuner och regionen är därför möjlig att verk-
ställa. Däremot har inte en kommun några möjligheter att beskatta invånare i en annan kommun. 
Om en kommun tar över ansvaret för en verksamhet för en annan kommuns räkning kan 
därför inte den kommunen uppta skatt från den andra kommunens invånare. 
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Ett undantag från att ansvarskedjan mellan väljare och politiker 
bryts kan vara när en verksamhet överförs från den lokala nivån till 
den regionala. I det fall överföringen av ansvaret omfattar alla kom-
muner inom ett län uppstår inga demokratiska problem eftersom 
väljarna har möjligheter till ansvarsutkrävande och inflytande genom 
regionvalen. Däremot uppstår demokratiska bekymmer i det fall över-
föringen endast omfattar vissa kommuner inom ett län. 

Asymmetri kan också uppstå om staten beslutar att överföra an-
svaret för uppgifter från den statliga till den lokala nivån. Ett exem-
pel på en sådan befintlig lösning är lantmäteri (se kapitel 16). De 
demokratiska konsekvenserna av en sådan lösning blir dock inte lika 
problematiska som i fallet där ansvaret för verksamhet förs över 
mellan kommuner. Om exempelvis delar av arbetsmarknadspoliti-
ken överförs från den statliga nivån till vissa kommuner ökar det 
lokala politiska inflytandet över verksamheten i de aktuella kommu-
nerna. Staten kan dock genom lag och förordningar välja hur detal-
jerad den statliga styrningen av verksamheten ska vara och vilket 
handlingsutrymme den lokala nivån ska ha. 

En asymmetrisk modell där ansvaret för vissa verksamheter förs 
över mellan olika kommuner får stora negativa konsekvenser för lokal-
demokratin, eftersom ett centralt instrument, möjligheten till ansvars-
utkrävande, sätts ur spel. Avhändande av möjligheten till ansvars-
utkrävande blir särskilt problematiskt om det är omfattande och för 
medborgarna centrala uppgifter som flyttas över till en annan kom-
mun. Det kan t.ex. tänkas uppkomma en situation där en kommuns 
medborgare i praktiken skulle sakna inflytande över den äldrevård 
som de har tillgång till, annat än som brukare i sin kommun. Om det 
är fråga om mindre uppgifter som är föremål för en asymmetrisk 
modell kan det dock vara enklare att acceptera det demokratiska under-
skott som uppstår. 

Om en asymmetrisk modell innebär att högre kvalitet kan skapas 
i verksamheten kan de demokratiska avigsidorna till viss del vägas 
upp. Det blir då en avvägning mellan den service som faktiskt kan 
levereras och de demokratiska konsekvenserna. 



SOU 2020:8  Jämförande analys av de strukturella åtgärdsförslagen 

517 

17.4 Generell överföring av ansvar och uppgifter 

Kommunutredningen ska också överväga om det finns behov av att 
generellt ändra kommunernas uppgifter så att de bättre överens-
stämmer med kommunernas nuvarande kapacitet. Detta kan ske 
genom att samtliga kommuner får ett förändrat uppdrag till följd av 
att ansvaret för vissa uppgifter flyttas till en annan huvudman. 

En diskussion om generell överföring av uppgifter kan diskuteras 
utifrån tre principiella aspekter. 

Den första aspekten är på vilken samhällsnivå som ansvaret för 
vissa verksamheter bör ligga. Bakgrunden till att vissa uppgifter lig-
ger på den kommunala nivån är att det bedömts som effektivt och 
ändamålsenligt. Kommunernas uppgifter är i huvudsak lokala till sin 
karaktär, dvs. vill säga de ligger nära människor i deras vardag. Där-
emot finns vissa uppgifter som ofta behöver beaktas i ett större funk-
tionellt område. Fysisk planering är kanske det tydligaste exemplet på 
en sådan verksamhet. Regionförstoringen medför att den kommu-
nala indelningen inte är helt ändamålsenlig, eftersom kommunen 
enbart utgör en del av en större funktionellt sammanhängande arbets-
marknadsregion. Frågor om fysisk planering hanteras mer effektivt 
utifrån ett funktionellt perspektiv. Här finns dock en tydlig målkon-
flikt mellan den egna kommunens suveränitet, vilken kommer till ut-
tryck genom det kommunala planmonopolet och det funktionella 
områdets behov av sammanhållen fysisk planering. 

Den andra aspekten är att vid överväganden om generell över-
föring av ansvar och uppgifter mellan nivåer behöver hänsyn tas till 
vilken befintlig kapacitet och kompetens som finns på de olika nivåerna. 
En överföring av exempelvis räddningstjänst eller gymnasieskola till 
den regionala nivån skulle innebära att regionen tillförs en ny verk-
samhet där regionen i dag i princip saknar kompetens. Det medför 
ett behov av att bygga upp ny kapacitet och kompetens inom de verk-
samhetsområdena, vilket tar tid och är resurskrävande. En ytterligare 
faktor är att de största kommunerna i många län kan ha en väl så hög 
kapacitet och kompetens som regionen. Ur en större kommuns per-
spektiv skulle därför en överföring av ansvaret till den regionala nivån 
knappast ses som en lösning som bidrar till en effektivare verksamhet. 

Den tredje aspekten rör kommunernas nuvarande och framtida 
kapacitet. En överföring av ansvar och uppgifter från staten eller 
regionen till den kommunala nivån förutsätter att kommunerna har 
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tillräckligt stark mottagnings- och implementeringsförmåga. En ytter-
ligare decentralisering av uppgifter till den lokala nivån skulle kunna 
medföra att kommunernas kapacitet stärks genom att kommunerna 
får ansvar för fler uppgifter. Kommunutredningen bedömer dock inte 
att de minsta kommunerna har tillräcklig kapacitet att ta emot nya 
uppgifter, särskilt inte sett ur ett längre perspektiv. 

17.4.1 Drifts- och utvecklingskapacitet  

En överföring av ansvaret för uppgifter från lokal till regional eller 
statlig nivå bygger på antagandet att dessa aktörer har en bättre kapa-
citet att ansvara för uppgifterna än kommunerna. Kommunen får en 
totalt sett minskad kapacitet eftersom ansvarsområdena minskar, 
men ansvaret skulle kunna bli mer i paritet med den tillgängliga kapa-
citeten. 

Ytterligare decentralisering av uppgifter till den lokala nivån skulle 
å andra sidan i princip kunna innebära att många kommuners drifts- 
och utvecklingskapacitet stärks; med nya uppgifter får den lokala 
nivån en ytterligare starkare ställning i den svenska samhällsmodellen. 
Nya uppgifter innebär också att kommunerna ytterligare behöver 
bygga ut sin kompetens, vilket ökar bredden och omfattningen på 
kommunernas uppdrag. 

Med tanke på de senaste 40 årens demografiska utveckling har 
många kommuner blivit allt mindre, samtidigt som många andra kom-
muner har vuxit. Kommunutredningen bedömer att de minsta kom-
munerna redan i dag har svårt att upprätthålla tillräcklig kapacitet för 
att sköta sina nuvarande uppgifter. Med tanke på att tillgängliga 
befolkningsprognoser visar att den demografiska utvecklingen för-
väntas fortsätta är det inte realistiskt att tro att alla kommuner har 
långsiktig kapacitet att ta över ansvaret för nya uppgifter. En generell 
överföring av uppgifter till den lokala nivån är därmed inte realistisk, 
givet dagens kommunindelning. Däremot skulle överföring av upp-
gifter till kommunerna kunna utgöra ett incitament vid en kommun-
reform, likt den som gjordes i Danmark 2007. 
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17.4.2 Ekonomisk effektivitet 

Det är svårt att generellt uttala sig om vad en överföring av ansvar 
och uppgifter innebär ur effektivitetssynpunkt; frågan måste prövas 
utifrån vilken typ av verksamhet det handlar om. För överföring av 
verksamhet som är kapitalintensiv kan en viss effektivisering vara 
möjlig om ansvaret förs över från den lokala till den regionala eller 
statliga nivån. Det är dock inte helt givet, eftersom möjligheten att 
realisera ekonomiska skalfördelar är beroende av avstånd. 

Det är heller inte givet att överföring av uppgifter från den lokala 
nivån till region eller stat automatiskt skulle leda till förbättrad kva-
litet. Sannolikt går det dock att bygga upp en större kritisk massa i 
den organisation som ska sköta uppgifterna, men en stor kommun 
inom ett län kan ha väl så hög kapacitet som regionen. Om uppgif-
terna förs över till den statliga nivån kan specialiseringen öka, efter-
som organisationen blir avsevärt större. Samtidigt har en statlig aktör 
sämre möjligheter att anpassa verksamheten till lokala förhållanden. 
En statlig organisation skulle sannolikt också få tillgång till ett betyd-
ligt svagare kontaktnät på den lokala nivån. En möjlig effekt av ett 
förstatligande kan däremot vara att likvärdigheten mellan olika om-
råden blir större. 

En generell överföring av ansvar för uppgifter kan också innebära 
att uppgifter förs i decentraliserande riktning från den statliga eller 
regionala nivån till den lokala. Effektivitetsvinster skulle då kunna 
uppnås om effektivare anpassningar av uppgifterna kan göras till lokala 
förhållanden. Som redan nämnts bedöms det dock som svårt att 
tillföra ytterligare uppgifter till den lokala nivån utifrån nuvarande 
kommunindelning beroende på den svaga kapacitet som de minsta 
kommunerna har. En effekt av decentralisering av uppgifter från den 
statliga till den lokala nivån är dessutom att likvärdigheten kan komma 
att minska mellan olika kommuner. 

17.4.3 Demokrati 

Ur demokratisynpunkt medför en generell överföring av uppgifter 
inga principiella förändringar. Det som däremot sker är att avståndet 
mellan väljarna och förtroendevalda ökar vid en överföring av upp-
gifter från den lokala till den regionala eller statliga nivån. Väljarna 
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har dock kvar sitt inflytande över och sina möjligheter till ansvars-
utkrävande i allmänna val som tidigare. 

En generell överföring av uppgifter från den lokala nivån skulle 
också kunna få konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Om 
uppgifter överförs från lokal till statlig eller regional nivå innebär det 
att välfärdsmodellen blir alltmer centraliserad och att den kommu-
nala självstyrelsen begränsas. 

17.5 Kapacitet i olika typer av kommuner 

Som tidigare visats är det stora befolkningsmässiga skillnader mellan 
de svenska kommunerna. Befolkningsstorlek säger dock långt ifrån 
allt, också befolkningsmässigt jämnstora kommuner kan ha vitt skilda 
strukturella förutsättningar. En kommun med 5 000 invånare som 
ligger nära en större stad har generellt mer gynnsamma förutsättningar 
än en kommun med 5 000 invånare som ligger långt ifrån en större 
stad. Fördelen med att ligga nära en större stad är bl.a. tillgång till en 
större arbetsmarknad som kan underlätta personalrekrytering till 
kommunens verksamheter. Det kan också innebära att invånarna har 
tillgång till ett stort nöjes- och kulturutbud i närområdet, vilket minskar 
behovet för kommunen att själv ordna ett utbud.  

Även kommunernas geografiska yta varierar stort och har stor 
betydelse för vilka förutsättningar kommunerna har att driva en effek-
tiv verksamhet. En kommun med liten geografisk yta har mer gynn-
samma förutsättningar än en kommun med stor geografisk yta. Men 
den geografiska ytan i sig behöver inte automatiskt innebära struk-
turella nackdelar. Det centrala är var invånarna bor, dvs. hur bosätt-
ningsmönstret ser ut. Om befolkningen i huvudsak bor koncentrerat 
på en eller några orter har det mindre betydelse att kommunen har 
en stor geografisk yta. Om befolkningen däremot är spridd över hela 
kommunens yta innebär det merkostnader. Kommunernas olika struk-
turella förutsättningar har alltså stor betydelse för möjligheterna att 
driva en effektiv kommunal verksamhet. Av den anledningen finns 
kostnadsutjämningen som ska utjämna för strukturella skillnader 
mellan kommuner.  

Kommunernas skilda strukturella förutsättningar har också bety-
delse för vilken typ av kapacitetshöjande åtgärder som bör över-
vägas. För att diskutera vad kapacitetsfrågan kan innebära för olika 
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typer av kommuner används nedan två kommuntyper: dels en tät 
kommun nära en större stad, dels en mindre och avlägset belägen 
landsbygdskommun. De två kommuntyperna används för att analy-
sera hur de olika åtgärdsalternativen påverkar kapaciteten för dessa 
kommuntyper. 

17.5.1 Tät kommun nära en större stad 

Kommuner runt medelstora och större städer har allt mer vuxit 
samman i funktionella regioner där människor ofta bor i en kommun 
och arbetar i en annan. Människors vardagsgeografi är därför ofta 
större än den kommunala indelningen. En tät kommun nära en 
större stad är därför i praktiken i många fall en del av en större funk-
tionell storstadsregion. 

Kapacitetsutmaningen för dessa kommuner är att den territoriella 
indelningen i allt mindre grad överensstämmer med en funktionell 
arbetsmarknadsregion. Även om kommunen har tillräcklig kapacitet 
att sköta sin verksamhet har vissa frågor en större geografi än kom-
munens indelning. Det handlar främst om frågor inom fysisk planering, 
bostäder och infrastruktur. Även olika typer av utvecklingsfrågor, 
t.ex. lokalt tillväxtarbete och lokal attraktivitet har en större funk-
tionell geografi än den kommunala indelningen. 

Kapacitetshöjande åtgärder för denna typ av kommuner bör i 
första hand inriktas mot insatser som kan stärka ett funktionellt per-
spektiv där det traditionella sättet är att arbeta med kommunal sam-
verkan. Som framgår i kapitel 13 medför dock samverkan transaktions-
kostnader. Resultatet av samverkan är också beroende av respektive 
kommuns vilja att medverka. En kommun kan exempelvis motsätta 
sig en infrastrukturinvestering som skulle gynna hela den funktio-
nella stadsregionen om investeringen uppfattas som negativ för den 
egna kommunen. 

Ett sätt att komma närmare ett funktionellt synsätt är att införa 
en asymmetrisk modell för kommuner runt storstadsområden där 
vissa frågor lyfts från den kommunala nivån till den regionala. Det 
handlar då om frågor om infrastruktur, bostadsbyggande, kollektiv-
trafik och fysisk planering. En asymmetrisk modell skulle innebära 
att motsvarande överföring inte sker för samtliga kommuner, efter-
som motiven inte är lika tydliga för landsbygdskommuner långt ifrån 



 Jämförande analys av de strukturella åtgärdsförslagen SOU 2020:8 

522 

en större stad. Kommunutredningen bedömer dock avigsidorna med 
en asymmetrisk modell som så stora att det inte är motiverat att gå 
vidare med förslag om att införa en asymmetrisk modell i Sverige. 

Ur ett stadsregionalt perspektiv skulle en generell överföring av 
uppgifter som nämns ovan kunna bidra till att det funktionella per-
spektivet stärks. Det som talar emot en generell överföring av upp-
gifter är dock att problembilden inte ser lika ut för hela landet. För 
avlägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner är avstånden så 
stora till närmaste större stad att det inte kan anses motiverat att 
flytta ansvaret för fysisk planering, bostäder och infrastruktur till den 
regionala nivån. Funktionellt finns inga större vinster med ett sådant 
förslag i de områdena. 

Kommunsammanläggningar som innebär att den kommunala terri-
toriella indelningen mer anpassas till funktionella arbetsmarknads-
regioner skulle kunna leda till en bättre anpassning av skalan för att 
kunna hantera ett funktionellt områdes kollektiva problem.  

En mer strategisk samverkan (se kapitel 13) mellan kommuner i 
täta regioner skulle också kunna förbättra möjligheterna att hantera 
kollektiva utmaningar kring t.ex. bostäder, infrastruktur och fysisk 
planering. Det finns flera exempel på att den här typen av strategisk 
samverkan förekommer redan i dag.  

17.5.2 Mindre och avlägset belägen landsbygdskommun  

Avlägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner står inför andra 
typer av kapacitetsproblem än vad som generellt gäller täta kommuner 
nära större städer. Utmaningen för de avlägsna landsbygdskommu-
nerna ligger i deras vikande kapacitet att klara av sitt uppdrag. Många 
års befolkningsnedgång har inneburit att kommunernas personella 
resurser blir allt knappare. I kapitel 7 framträder också en bild av att 
dessa kommuner är i en ekonomiskt utsatt situation med svaga eko-
nomiska resultat, höga skattesatser och höga pensionsskulder. 

För dessa kommuner bör kapacitetshöjande åtgärder i första hand 
inriktas på att stärka kommunernas ekonomiska situation samt deras 
drifts- och utvecklingskapacitet. 

De avlägsna landsbygdskommunernas strukturella förutsättningar 
innebär att det kan vara svårt att hitta åtgärder för att höja deras eko-
nomiska effektivitet. Kommunal samverkan har sina tydliga begräns-
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ningar särskilt i områden med långa avstånd. Den effektutvärdering 
av kommunal samverkan inom räddningstjänsten som Kommun-
utredningen genomfört (se kapitel 13) visar att det inte går att påvisa 
kostnadseffektiviseringar inom räddningstjänsten i de avlägset belägna 
landsbygdskommunerna. Det innebär att de landsbygdskommuner 
som ingått samarbete inom räddningstjänsten genom kommunalför-
bund eller gemensam nämnd, inte har lägre kostnader än de kommu-
ner som driver räddningstjänsten i egen regi. 

Erfarenheter från Danmark samt de modellberäkningar som Kom-
munutredningen genomfört, visar också att det generellt är svårt att 
se några större ekonomiska vinster med kommunsammanläggningar 
(se kapitel 14). Modellberäkningarna i fallstudierna indikerar endast 
marginella ekonomiska effekter för de studerade kommunerna i 
Norrlands inland. Kommunutredningen gör bedömningen att det 
finns vissa effektivitetsvinster att hämta vid kommunsammanlägg-
ningar, främst inom administration, men att dessa är små i förhållande 
till kommunernas totala ekonomi. Däremot visar en utvärdering från 
Danmark att de sammanslagna kommunernas ekonomiska kapacitet 
har stärkts i förhållande till de kommuner som inte blev samman-
slagna. Utvärderingen argumenterar för att de sammanslagna kom-
munernas ekonomistyrning stärkts och att kommunernas ekonomiska 
situation förbättrats genom en mer professionell ekonomihantering. 

En asymmetrisk modell skulle, i likhet med kommunsammanlägg-
ningar, kunna leda till vissa effektivitetsvinster och därmed stärkt 
ekonomisk kapacitet. Det saknas dock empiri på området och kun-
skapsläget är därför oklart om vad en asymmetrisk modell skulle inne-
bära ur ekonomisk synpunkt. Likaså är det svårt att värdera vad en 
generell överföring av uppgifter skulle innebära. 

Ett väl så stort kapacitetsproblem som de avlägsna landsbygds-
kommunerna står inför är hur drifts- och utvecklingskapaciteten kan 
stärkas. 

Som redan visats innebär inte kommunal samverkan att drifts-
kapaciteten stärks i alla de samverkande kommuners organisationer. 
En samverkanslösning skulle dock kunna innebära att en kommun i 
samverkan med andra kommuner, kan tillgodose välfärdsservice och 
myndighetsutövning gentemot sina invånare. Långa avstånd försvårar 
dock möjligheterna att stärka driftskapaciteten. Här måste det också 
skiljas på vilken typ av verksamhet som avses. För verksamheter som 
i princip inte är beroende av avstånd, t.ex. tillstånd/tillsyn och vissa 
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kommunadministrativa tjänster, finns av naturliga skäl bättre möjlig-
heter att få tillgång till tjänsterna genom samverkan. Det kan däremot 
vara svårare för utpräglad lokal verksamhet, exempelvis hemtjänsten 
där personal måste finnas i brukarens hem.  

En strategisk samverkan i mer fasta samverkanskonstellationer 
(se kapitel 13) skulle däremot kunna förbättra möjligheterna till kapa-
citetsförstärkning i dessa kommuner. Strategisk samverkan skulle 
kunna skapa bättre kontinuitet och förutsättningar att skapa lång-
siktighet och tillit mellan de kommuner som samverkar. Det skulle 
också kunna ge kommunerna bättre förutsättningar att agera gemen-
samt i olika utvecklingsfrågor och gentemot statliga myndigheter.  
I ett framtidsperspektiv och med hänsyn till den demografiska utveck-
lingen menar Kommunutredningen att kommunsammanläggningar 
skulle kunna ge bättre förutsättningar för stärkt utvecklingskapa-
citet. En större kommun kan bygga upp starkare ledningsresurser 
och inom organisationen finns dessutom bättre förutsättningar för 
specialisering. Genom en större organisation förbättras också förut-
sättningarna för att arbeta utvecklingsinriktat. De långa avstånden 
medför dock tydliga begränsningar för vad kommunsammanlägg-
ningar kan innebära för driftskapaciteten, eftersom en stor del av 
servicen behöver ges nära, eller i, invånarnas hem. Till viss del bör 
dock driftskapaciteten öka. Det kan exempelvis handla om till-
gången till vissa specialisttjänster men det skulle också kunna handla 
om vissa yrkesgrupper. Om det exempelvis råder brist på en viss typ 
av lärare har en större organisation större möjligheter än en liten 
organisation att styra sina lärarresurser till de områden i kommunen 
som har brist.  

17.6 Sammanfattande slutsatser 

17.6.1 Teoretiska utgångspunkter för sammanläggning 
eller samverkan 

Ur ett teoretiskt perspektiv finns två olika synsätt på huruvida kom-
munsammanläggningar eller kommunal samverkan är att föredra för 
att uppnå kostnadseffektivitet. Förespråkare för kommunsamman-
läggningar antar ofta att den optimala produktionsvolymen uppstår 
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vid en relativt stor befolkningsmässig storlek.14 Förespråkare för kom-
munal samverkan argumenterar å andra sidan för att ekonomiska skal-
fördelar kan uppnås utan att enheterna behöver slås samman.15 I debat-
ten om effektivitet och subnationella institutionella indelningsfrågor 
kan dessa två perspektiv benämnas som monocentrisk eller poly-
centrisk.16 

Det monocentriska perspektivet förespråkar enhetliga institutio-
nella lösningar, där regional och lokal styrning sker genom en aktör. 
Det kan också innebära ett två-nivå-system såtillvida att kommu-
nerna inte slås samman utan de behåller frågor av lokal karaktär 
medan de frågor som bedöms vara av regional karaktär flyttas till en 
regional nivå. Det monocentriska perspektivet förespråkar att insti-
tutionella frågor hanteras enhetligt med argumentet att tydliga och 
konsekventa bestämmelser minskar osäkerheter och ger lägre trans-
aktionskostnader. 

Det polycentriska perspektivet förespråkar å andra sidan mer eller 
mindre fria samarbetsarrangemang mellan självständiga kommuner. 
Dessutom ser detta perspektiv positivt på att samarbetena ser olika 
ut för olika verksamheter, eftersom det innebär att samarbetena kan 
anpassas dels efter verksamheternas specifika karaktär, dels efter 
lokala behov och förutsättningar. 

Debatten utifrån de båda perspektiven tenderar att ha normativa 
inslag. Det monocentristiska perspektivet fokuserar på demokratiska 
värden, ansvarsutkrävande, transparens och likhet för medborgarna. 
Förespråkare för det monocentriska perspektivet menar också att ju 
mer polycentriskt ett system är, desto större är risken att konkur-
rens mellan kommuner kommer att hämma kommunal samverkan 
samt leda till högre transaktionskostnader och lägre effektivitet.17 

Det polycentriska synsättet betonar möjligheterna att anpassa 
samarbetena till olika verksamheters specifika karaktär, vilket gör det 
enklare att hitta optimala lösningar som är specifika för den verksam-
het som omfattas av samarbetet. 

 
14 I den danska strukturreformen antogs att kommunerna borde omfatta ett befolkningsunderlag 
på 30 000 invånare. I de norska och finska reformförsöken för större kommuner pratas om en 
minsta befolkningsnivå på 20 000 invånare. Se också Houlberg, K. (2000) Kommunale stor-
driftsfordele – hvor finder vi dem, og hvor store er de? 
15 Ostrom, E. (2010), ”Organizational economics: Applications to metropolitan governance”, 
Journal of Institutional Economics, 6(1). 
16 Klok, P-J., Denters, B., Boogers, M. and Sanders, M. (2018), ”Intermunicipal cooperation 
in the Netherlands: The costs and the effectiveness of polycentric regional governance”, Public 
administration review, 78 (4) July/August 2018. 
17 Ibid. 
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17.6.2 Åtgärdsförslagens effekter på kommunernas  
drifts- och utvecklingskapacitet 

Kommunutredningen bedömer att statens möjlighet att agera när det 
gäller den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen för kom-
muner är mindre tydlig jämfört med statens möjlighet att agera när 
det gäller kommunernas ekonomiska situation. 

I genomgången i kapitel 13 diskuteras om kommunal samverkan 
stärker alla kommuners kapacitet i den meningen att kompetensen i 
den egna organisationen stärks. Kommunutredningens slutsats är att 
interkommunal samverkan innebär att tillgången till kompetens stärks. 
Leveranskapaciteten kan därmed stärkas. Däremot är det svårare att 
se att kommunernas kompetens och kapacitet inom den egna organi-
sationen stärks. Kommunal samverkan innebär inte att uppbyggnaden 
av resurser och kompetens sker i samtliga samverkande kommuner. 

När det gäller en asymmetrisk modell är det svårt att argumentera 
för att den stärker driftskapaciteten för alla kommuner. Det handlar 
snarare om att anpassa uppgifterna efter kommunernas skiftande 
kapacitet. 

En generell överföring av uppgifter skulle kunna innebära att upp-
gifter som i dag ligger på statlig eller regional nivå flyttas till den lokala 
nivån. Ur ett sådant perspektiv skulle kommunernas driftskapacitet 
och kompetens öka. Nya uppgifter innebär dock att kommunerna 
ytterligare behöver bygga ut sin kompetens. Bredden och omfatt-
ningen på kommunernas uppdrag ökar därmed, förutsatt att finan-
siering medföljer. Kommunutredningen bedömer dock att de minsta 
kommunerna redan i dag har svårt att upprätthålla tillräcklig kapa-
citet för att sköta sina nuvarande uppgifter. Med tanke på att tillgäng-
liga befolkningsprognoser visar att den demografiska utvecklingen 
förväntas fortsätta är det inte heller realistiskt att tro att alla kom-
muner har långsiktig kapacitet att ta emot nya uppgifter. En generell 
överföring av uppgifter till kommunerna är därmed inte realistisk, 
givet dagens kommunindelning. 

Däremot bedömer Kommunutredningen att kommunsammanlägg-
ningar skulle kunna stärka kommunernas långsiktiga resursuppbygg-
nad och kompetens. Erfarenheter från Danmark pekar på att kom-
munsammanläggningarna haft en positiv inverkan på kommunernas 
professionella kapacitet. Reformen ledde till större professionella 
miljöer och mindre sårbarhet avseende de uppgifter som kommu-
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nerna redan hade. Kommunutredningen bedömer också att en kom-
munsammanläggning skulle möjliggöra för riksdagen att ytterligare 
kunna decentralisera uppgifter till den kommunala nivån, vilket be-
döms svårt med alternativet ökad samverkan utifrån dagens kommun-
indelning. Det är av stor betydelse att kommunen har utvecklings-
kapacitet som ger en långsiktig förmåga att dels fullgöra kommunens 
uppdrag, dels att möta samhällsutvecklingen. Kommunen måste kunna 
initiera och bereda beslutsunderlag med god kvalitet som leder till 
att väl underbyggda beslut fattas och implementeras. Till utveck-
lingskapacitet kan också läggas en förmåga till uppskalning eller för-
stärkning genom samspel med andra aktörer som grannkommuner, 
region, statliga myndigheter och civilsamhälle. 

Utvecklingskapaciteten kan främst knytas till kommunens led-
nings- och styrningsförmåga. Utvecklingskapacitet handlar också om 
att kunna driva utvecklingsfrågor av mer långsiktig karaktär, exem-
pelvis näringslivsutveckling eller olika samhällsbyggnadsprojekt över 
kommungränserna i ett funktionellt regionperspektiv. Det kan även 
handla om att tillvarata digitaliseringens möjligheter eller delta som 
medfinansiär i EU-projekt. Studier och erfarenheter pekar på att de 
mindre kommunerna har allt för små resurser för att fullt ut kunna 
delta i tillväxtarbetet på ett effektivt sätt. 

Kommunutredningen bedömer att en kommunsammanläggning 
skulle stärka kommunernas utvecklingskapacitet genom starkare led-
ningsfunktioner och större personella resurser. Däremot är det svårare 
att se att kommunal samverkan generellt medför starkare utveck-
lingskapacitet. En möjlighet som Kommunutredningen lyfter är att 
en strategisk samverkan i mer fasta kommunkonstellationer skulle 
kunna ge bättre förutsättningar att stärka kommunernas driftskapa-
citet jämfört med om kommuner samverkar utifrån specifika och till-
fälliga behov som uppstår. 

Det är också svårt att se att en asymmetrisk modell stärker kom-
munernas utvecklingskapacitet. Däremot skulle en generell överföring 
av uppgifter kunna stärka kommunernas utvecklingskapacitet. Kom-
munutredningen bedömer dock att det inte är realistiskt att tillföra 
kommunerna nya uppgifter utifrån den nuvarande kommunstrukturen. 
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17.6.3 Åtgärdsförslagens effekter på ekonomisk effektivitet  

Enligt Kommunutredningens bedömning saknas det i stora delar 
belägg för att interkommunal samverkan innebär högre kostnads-
effektivitet. Det saknas även forskning om vad asymmetri innebär 
för kostnadseffektiviteten i kommunernas verksamhet. Kommun-
utredningen gör bedömningen att en asymmetrisk modell kan inne-
bära högre kostnadseffektivitet än samverkan, eftersom den i princip 
inte medför några transaktionskostnader. Likaså bör, av samma skäl, 
en generell överföring av uppgifter principiellt kunna innebära högre 
kostnadseffektivitet än samverkanslösningar. 

Kunskapsläget är bättre när det gäller kommunsammanläggningar 
och dess effekter på kostnadseffektivitet. Här pekar en dansk utvär-
dering18 på att de ekonomiska resultaten stärkts i de kommuner som 
blev föremål för kommunsammanläggning, relativt de kommuner 
som kvarstod som egna. Utvärderingen drar därför slutsatsen att de 
sammanslagna kommunernas finansiella styrka ökat som ett resultat 
av reformen. En annan dansk utvärdering19 har uppskattat att kom-
munsammanläggningarna inneburit en effektivisering av administrativa 
kostnader motsvarande tio procent. I Danmark har de administra-
tiva kostnaderna uppskattats till tio procent av de totala kommunala 
kostnaderna. Om samma förhållanden skulle gälla för svenska för-
hållanden skulle en tioprocentig effektivisering av administrationen 
motsvara knappt 7 miljarder kronor, beräknat utifrån kommunernas 
bruttokostnader.20 Däremot visar den danska utvärderingen att kom-
munsammanläggningarna inte inneburit några kostnadseffektiviser-
ingar på de kostnadsmässigt stora kommunala verksamheterna, t.ex. 
grundskola och äldreomsorg. Utvärderingen visar också att de sam-
manslagna kommunernas totala kostnader per invånare inte blivit lägre 
än för de kommuner som inte omfattades av sammanläggningar. 

Vid en jämförelse mellan de olika åtgärdsalternativens effekter på 
ekonomisk kapacitet gör Kommunutredningen bedömningen att kom-
munsammanläggningar har större potentiell positiv effekt på kost-
nadseffektiviteten och ekonomisk robusthet än kommunal samver-

 
18 Welling Hansen, S., Houlberg, K. och Holm Pedersen, L. (2014), ”Do municipal merger 
improve fiscal outcomes?” Scandinavian political studies, 37 (2). 
19 Blom-Hansen, J., Houlberg, K. Serritzlew, S. och Treisman, D. (2016), ”Jurisdiction size 
and local government policy expenditure: assessing the effect of municipal amalgamation”, 
American political science review, 110, (4). 
20 Uppskattningen att de administrativa kostnaderna utgör 10 procent av de totala kommunala 
kostnaderna kan dock vara överskattad. 
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kan. Vad en asymmetrisk modell och generell överföring av uppgifter 
innebär för den ekonomiska kapaciteten är mer svårbedömt. Det 
behöver dock poängteras att de effektivitetsvinster som kan uppnås 
genom kommunsammanläggningar inte ska överskattas. 

17.6.4 Åtgärdsförslagens effekter på demokratin 

Kommunal samverkan medför ett antal demokratiska nackdelar. Nack-
delarna handlar om minskad kontroll och rådighet över den verk-
samhet som omfattas av samverkan, ökad komplexitet för väljare och 
förtroendevalda, svårigheter för mindre partier att få representation 
och inflytande i samverkansorganisationerna samt försämrade möj-
lighet för väljarna till ansvarsutkrävande. 

En allvarlig demokratisk konsekvens av en asymmetrisk modell 
är att den kan hindra väljaren från att utkräva ansvar i demokratiska 
val. Om ansvaret flyttas till en annan kommun försvinner också väl-
jarnas möjligheter att utkräva ansvar av de politiker som är ansvariga 
för verksamheten. Däremot kan väljarna fortfarande utkräva ansvar om 
staten eller regionen överför ansvaret till kommunen, eller vice versa. 

En generell överföring av ansvar och uppgifter mellan nivåer inne-
bär inga principiella demokratiska förändringar. Däremot ökar av-
ståndet mellan väljarna och de förtroendevalda vid en överföring av 
uppgifter från den lokala till den regionala eller statliga nivån. Det 
omvända gäller givetvis vid decentraliserat ansvar från staten eller 
regionen till kommunerna. Väljarna har dock kvar sin möjlighet till 
ansvarsutkrävande i allmänna val som tidigare. 

Även kommunsammanläggningar har implikationer för den lokala 
demokratin. Det finns ett historiskt etablerat statsvetenskapligt syn-
sätt att små enheter är att föredra framför stora enheter. Det har dock 
visat sig svårt att empiriskt belägga den utgångspunkten. Som tidi-
gare framgått visar utvärderingar från Danmark att det generellt är 
svårt att se entydiga demokratiska nackdelar med kommunsamman-
läggningar. En fungerande lokaldemokrati förutsätter att det politiska 
systemet faktiskt kan leverera välfärdstjänster av hög kvalitet. Det 
behövs därför både en fungerande inputsida och en fungerande out-
putsida. 
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I tabell 17.1 nedan sammanfattas intrycken av hur de olika åtgärds-
alternativen påverkar kommunernas kapacitet, ekonomiska effekti-
vitet och demokrati.  

Det är värt att understryka att det kan vara svårt att värdera vad 
en generell överföring av uppgifter innebär för kommunernas kapa-
citet, eftersom utfallet blir olika beroende på om det sker en centra-
lisering eller decentralisering. En centralisering av uppgifter som inne-
bär att kommunerna fråntas uppgifter kan knappast ses som ett bidrag 
för att öka kommunernas möjligheter att bygga upp resurser och kom-
petens. Inte heller kan kommunernas utvecklingskapacitet förväntas 
stärkas. Däremot kan en decentralisering av uppgifter till den kom-
munala nivån innebära att kommunerna får ökad kapacitet, givet att 
de har förutsättningar att dels ta emot nya uppgifter, dels bygga upp 
resurser och kompetens. 
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Tabell 17.1 De olika åtgärdsförslagens påverkan på kommunernas kapacitet, 
ekonomiska effektivitet och demokrati  

 Samverkan Kommun-
samman-
läggning 

Asymmetrisk 
ansvars- 
fördelning 

Generell 
överföring  
av uppgifter 

Ekonomisk 
effektivitet – 
Ökad kostnads-
effektivitet 

Oklart kun-
skapsläge. 
Kanske vid 
kapitalintensiv 
verksamhet. 

Kostnadsbespar-
ingar inom 
administration, 
dock neutraliserat 
av kostnadsök-
ningar inom andra 
verksamheter. 

Oklart kun-
skapsläge. 
Sannolikt vid 
kapital-
intensiv 
verksamhet. 

Oklart kun-
skapsläge. 
Sannolikt vid 
kapitalintensiv 
verksamhet. 

Ekonomisk 
effektivitet – 
Ökad ekonomisk 
robusthet 

Nej. Ja. Oklart. Oklart. 

Driftskapacitet – 
Ökad kapacitet 
att bygga upp 
resurser och 
kompetens 

Nej. Ja. Nej. Kan innebära ökad 
kapacitet vid 
decentralisering. 
Förutsätter dock att 
det finns realistiska 
förutsättningar. 

Driftskapacitet – 
Ökad leverans-
kapacitet 

Ja. Ja. Sannolikt ja. Oklart. 

Utvecklings-
kapacitet – 
Ökad 
utvecklings-
kapacitet 

Nej. Ja. Nej. Kan innebära ökad 
kapacitet vid 
decentralisering. 
Förutsätter dock 
att det finns rea-
listiska förut-
sättningar. 

Effekter  
på lokal- 
demokratin 

Negativa 
effekter. 

Både negativa 
och positiva 
effekter. 

Negativa 
effekter. 

I princip oföränd-
rade effekter. Kan 
innebära ökat 
avstånd mellan 
förtroendevalda 
och väljare vid 
centralisering. 
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18 Digitalisering och andra 
kapacitetsstärkande åtgärder 

I Kommunutredningens direktiv står att även andra åtgärder, utöver 
de strukturella åtgärder som särskilt angetts, ska övervägas för att 
stärka kommunernas kapacitet. En sådan åtgärd som frekvent har 
tagits upp under utredningstiden av såväl kommuner som andra aktö-
rer är digitaliseringens möjligheter att effektivisera den kommunala 
verksamheten. En annan åtgärd kan vara att organisera ett mer syste-
matiskt lärande mellan kommuner genom erfarenhetsutbyte och sprid-
ning av goda exempel. Ett tredje område gäller det civila samhällets roll 
och hur social innovation kan stärka kommunernas kapacitet. 

18.1 Digitalisering – möjligheter och begränsningar 

Digitalisering används ofta som ett övergripande begrepp för när sam-
hällsinstitutioner kan effektiviseras med hjälp av den nya teknikens 
möjligheter. I praktiken jämställs ofta begrepp som automatisering, 
digitalisering, datorisering och robotisering för att fånga processen 
att mänskligt arbete tas över av maskiner, robotar, datorsystem eller 
annan informationsteknik.1 

Kommunutredningen har vid upprepade tillfällen under utrednings-
tiden, vid olika möten med kommunerna och deras organisationer, 
mötts av synpunkter om att digitaliseringens möjligheter bättre måste 
tillvaratas för att effektivisera kommunernas verksamhet. Bakgrunden 
står att finna i de demografiska förändringarna. 

De kommande tio åren kommer andelen barn, unga och äldre i 
samhället att öka. Samtidigt kommer antalet personer i arbetsför ålder 
att öka mycket svagt eller t.o.m. minska i vissa delar av landet. Det 

 
1 Henning, M., Borggren, J., Boström Elias, J., Enflo, K. och Lavén, F. (2016), Strukturom-
vandling och automatisering – Konsekvenser på regionala arbetsmarknader. 
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är en stor utmaning som innebär att offentlig sektor behöver hitta 
långsiktiga lösningar för att klara att finansiera välfärden och klara 
kompetensförsörjningen. Att utmana dagens sätt att organisera sig 
och arbeta samt att använda digitaliseringens möjligheter gör dock 
att det finns goda möjligheter att möta de demografiska föränd-
ringarna.2 Ambitionerna är också höga både från Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) och från regeringen. 

SKR anför följande i en debattartikel i tidningen Dagens Sam-
hälle: 

Det som kan automatiseras ska automatiseras. Det kan till exempel 
handla om moment i administrativ handläggning och journalföring som 
är regelstyrd, systematisk och återkommande. Repetitiva arbetsuppgif-
ter som i dag tar stora personalresurser i anspråk kan till stora delar 
automatiseras för att frigöra tid för det som människor gör bättre än 
maskiner. Det gör arbetsinnehållet mer meningsfullt samtidigt som det 
ökar servicen till invånarna. Det behövs tydliga spelregler och transpa-
rens. Det måste vara möjligt att följa och granska de beslut som fattas.3  

I regeringens digitaliseringsstrategi anges att ambitionen är att:  

… statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en enklare var-
dag för privatpersoner och företag, en effektiv offentlig sektor med hög 
kvalitet, samt fler jobb och ökad tillväxt.4 

18.1.1 Vilken potential finns i ökad digitalisering?  

Även om digitalisering ofta är en kostsam och långsam process kan 
den spela en viktig roll i hur några av välfärdens problem tacklas.5 
Digitala verktyg kan användas för att öka precisionen och kostnads-
effektiviteten i samhällsplanering och fördelning av välfärdsresurser, 
och det finns i princip fyra olika vägar att uppnå dessa potentialer: 
  

 
2 Institutet för Framtidsstudier (2018), Förbjuden framtid? – Den digitala kommunen, under-
lagsrapport till Kommunutredningen. 
3 SKL (2019), Framtidens välfärd kräver digitalisering, debattartikel i Dagens Samhälle den 
7 februari 2019. 
https://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar/framtidensvalfardkraverdigitaliseri
ng.26475.html. Hämtat 2019-02-08. 
4 För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, N2017/03643/D, s. 30. 
5 Avsnittet bygger i huvudsak på: Institutet för Framtidsstudier (2018), Förbjuden framtid? 
– Den digitala kommunen, underlagsrapport till Kommunutredningen. 



SOU 2020:8 Digitalisering och andra kapacitetsstärkande åtgärder 

535 

1. Automatisering. Här handlar det om automatisering av beslut och 
repetitiva kognitiva processer. Antalet administrativa årsarbetare 
har ökat i snabb takt det senaste decenniet, vilket gör att det här 
finns en betydande potential till besparingar.  

2. Robotik. Att helt ersätta t.ex. ett vårdbiträde med en robot ligger 
långt fram i tiden. Men det finns enklare robotar – t.ex. städrobo-
tar, autonoma gräsklippare eller desinficeringsrobotar – som redan 
i nuläget skulle kunna innebära betydande effektivisering och 
besparing.  

3. Precision. Att sätta in insatser för att fånga upp en vacklande 
mellanstadieelev och på så sätt förhindra ett skolmisslyckande 
fem år senare handlar om precision. Varje person som hamnar 
snett i livet kostar stora belopp för samhället, utöver den person-
liga skadan. För att kunna göra detta krävs teknik för att utveckla 
prediktionsmodeller med eller utan artificiell intelligens, vilket är 
teknik som redan finns. Även förebyggande arbete att förhindra 
fysisk och psykisk ohälsa med hjälp av digital teknik har stor 
potential såväl ekonomiskt som ur ett välfärdsperspektiv. Regel-
verk står dock i vägen för att nyttja de data som skulle behövas 
för att utforma sådana system. 

4. Kvalitet. Ny teknik kan ge ökad kvalitet, men inte nödvändigtvis 
minskade kostnader. Kvaliteten är dock ändå väldigt viktig, bl.a. 
för att motverka missnöje bland invånarna vars förväntningar på 
välfärdsservicen stiger. Kommunerna själva pekar ofta på att digi-
taliseringen är ett sätt att både upprätthålla och höja kvaliteten på 
verksamheten. Personalresurser som frigörs genom införandet av 
digitala system kan exempelvis göra nytta i mer kvalificerad verk-
samhet, vilket höjer kvaliteten på kommunernas service.  

I synnerhet kan digitaliseringen hjälpa kommunerna att nå de per-
soner som behöver välfärdstjänster men som i dag inte nås av det 
offentliga, exempelvis elever som befinner sig i riskzonen för att 
hoppa av skolan. Här skulle digitala system kunna identifiera och pro-
aktivt hjälpa personer som inte själva aktivt söker hjälp. På sikt kan 
de förutsägelser som ett digitaliserat informationssystem bidrar med 
vara mycket värt, beaktat den ekonomiska belastning som t.ex. skol-
avhopp utgör för samhället. På mycket lång sikt är därmed digitali-
seringens potential för kostnadsbesparingar avsevärd. 



Digitalisering och andra kapacitetsstärkande åtgärder SOU 2020:8 

536 

Det är emellertid svårt att skatta den samlade ekonomiska poten-
tialen av digitaliseringen av framför allt två skäl – dels för att det sak-
nas bra data som beskriver produktion och kostnader för stora delar 
av kommunernas verksamhet, dels för att det inte går att veta hur en 
digitaliserad kommun faktiskt kommer att arbeta. Det är inte tek-
niken i sig som sätter gränserna för utvecklingen, utan det handlar 
till stor del om värderingarna, förvaltningsmodellen, regelverken och 
den organisatoriska trögheten. 

Erfarenheten av att implementera nya tekniska system visar att 
det dröjer länge innan tekniken ger avkastning i termer av ökad pro-
duktivitet eller minskade kostnader. Ofta handlar utmaningen om 
att digitalisering som förbättrar en verksamhet också kräver att verk-
samheten i sig förändras. 

18.1.2 Stora skillnader mellan kommuner 

Förutsättningarna att tillvarata digitaliseringens möjligheter varierar 
stort beroende på kommunernas storlek, kapacitet och tillgången på 
kompetens. Många mindre kommuner vittnar om otillräcklig kom-
petens och kapacitet i förhållande till de stora digitaliseringsbehoven. 
Ofta finns dessutom en rädsla för att starta digitaliseringsprojekt med 
hänsyn till höga kostnader och risken för felsatsningar. 

Det finns betydande skillnader mellan kommunerna vad gäller 
den digitala mognaden, förändringstakten och förhållningssättet till 
digitaliseringen, men också avseende ambitionsnivå och vilka resur-
ser som sätts till för att driva den digitala omställningen. 

Generellt verkar större kommuner ha kommit längre än mindre 
kommuner i sin digitala utveckling; även om de digitala tjänsterna blir 
allt vanligare erbjuder större kommuner mer digital service än mindre 
kommuner.6 Stora kommuner har också andra utmaningar än små. 

Stora kommuner kan tjäna mycket på att strömlinjeforma och 
automatisera ärendehanteringsprocesserna och bygga verktyg för 
koordinering av olika förvaltningar medan små kommuners problem 
oftare rör kapacitetsbrist och svårigheten att anställa experter. 

Det är främst de större kommunerna som anser sig ha ett eko-
nomiskt utrymme i budgeten för innovativ utveckling; närmare 
hälften av de mindre kommunerna anger att de saknar ett strukturerat 

 
6 ESV (2018), Digitaliseringen av det offentliga Sverige – en uppföljning, ESV 2018:31. 
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sätt att fånga upp, bedöma och utveckla idéer som ökar möjlighe-
terna att tillvarata digitaliseringens möjligheter.7  

Glesa kommuner med ett spritt bosättningsmönster har förmod-
ligen en större potential i att nyttja digitala lösningar för olika kom-
munala tjänster än mer tätbefolkade kommuner beroende på den 
digitala teknikens avståndsöverbryggande förmåga. Men just de glesa 
kommunerna har ofta en svag kapacitet att utveckla de digitala lös-
ningar som skulle behövas. 

Det kan vara betydande skillnader även mellan kommuner med 
likartade yttre förutsättningar som befolkningsmängd eller budget-
storlek. Ekonomiskt starkare kommuner anser sig generellt ha råd 
att avsätta mer tid och resurser till strategisk verksamhetsutveckling 
och innovationsarbete jämfört med ekonomiskt svagare kommuner 
som ofta upplever svårigheter i att lyfta blicken och prioritera utveck-
lingsarbete. Att kommunen och dess budget växer förefaller vara 
betydelsefullt för dels kommunernas benägenhet att driva föränd-
ringsarbete, dels kommunens förmåga att attrahera och behålla kom-
petens och talang i form av duktiga förändringsledare, verksamhets-
arkitekter, strateger etc.8 

18.1.3 Framgångsfaktorer och hinder 

Det tar tid att bygga upp momentum och förankra ett omfattande 
digitalt förändringsarbete. När väl de positiva effekterna är inom 
räckhåll och riktningen har börjat förankras djupare i kommunernas 
verksamheter kan förändringen emellertid gå relativt snabbt. Fram-
gång med digitaliseringen inom ett område föder ofta efterfrågan på 
mer digitalisering internt. 

Hur långt en kommun, en kommunal förvaltning eller ett kommu-
nalt bolag har kommit i sitt digitaliseringsarbete beror i stor utsträck-
ning på chefernas förståelse för digitaliseringen och deras förmåga 
att peka ut en tydlig riktning och leda förändringsarbetet. Kommun-
direktören framstår här som den enskilt viktigaste aktören. Att kom-
mundirektören har kunskap om och prioriterar digitaliseringsfrå-

 
7 ESV (2018), Digitaliseringen av det offentliga Sverige – en uppföljning, ESV 2018:31. 
8 Ramböll (2017), Pilotstudie – Den digitala omställningen i Kommunsverige, Enheten för digital 
förvaltning, Finansdepartementet. 
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gorna är avgörande för kommunens förmåga att driva en strategisk 
verksamhetsutveckling.9 

I ett förändringsprojekt är det nödvändigt att involvera den högsta 
ledningen först. Om den inte inser att förändringen är nödvändig, 
eller saknar förmågan att fatta beslut, kommer projektet inte att 
lyckas. Mycket av det gamla kan behöva ifrågasättas viket innebär att 
alla anställda som har sin status grundad i det gamla kan se sin kom-
petens devalverad. Med det riskerar status, positioner och till och med 
meningsfullheten i att gå till jobbet att försvinna.  

Det är därför viktigt att se till att skapa trygghet i förändringen, 
och försäkra alla om att de kommer att behövas i det nya. Det hand-
lar om att ge tid till den personliga förändring som krävs men sam-
tidigt vara tydlig med att förändringen inte är frivillig. Det finns 
dock en risk för att de experter som har utgjort kompetensryggraden 
i det gamla kommer att motarbeta förändringen. Det är svårt för en 
ledning att hålla fast kurs mot det nya när dessa tjänstepersoner vill 
bromsa förändringarna. I den rapport som Institutet för Framtids-
studier tagit fram på Kommunutredningens uppdrag framhålls följande: 

För att få de stora effekterna krävs oftast att hela systemet förändras, 
eftersom en organisation inte är bättre – eller snabbare – än sin svagaste 
eller trögaste länk. Samtidigt är det vare sig möjligt eller önskvärt att 
förändra ett system totalt. Dels för att vi inte riktigt vet till vad – vi 
måste laborera och experimentera. Dels för att ett helt systems organi-
satoriska immunförsvar är övermäktigt de naturligt få och relativt svaga 
förändringsagenterna. Viktiga förändringar kan också göras i delar av 
organisationen, med tydliga gränser mot resten av organisationen.10 

Staten skulle kunna driva på kommunernas digitalisering bl.a. genom 
att möjliggöra experimenterande, erbjuda metod- och kompetens-
stöd, utveckla den digitala infrastrukturen och standardiserade lös-
ningar samt undanröja onödiga juridiska hinder för digitalisering. 
Detta utvecklas vidare i kapitel 20. 

 
9 Ramböll (2017), Pilotstudie – Den digitala omställningen i Kommunsverige, Enheten för digital 
förvaltning, Finansdepartementet. 
10 Institutet för Framtidsstudier (2018), Förbjuden framtid? – Den digitala kommunen, under-
lagsrapport till Kommunutredningen, s. 43. 
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18.1.4 Digital kompetens 

En förutsättning för att kunna klara en omfattande digitalisering av 
kommunernas verksamheter är att det finns en digital kompetens i 
kommunerna. Ekonomistyrningsverket (ESV) konstaterar i rapporten 
Digitaliseringen av det offentliga Sverige11 att i princip hela den offent-
liga sektorn behöver göra ett rejält kompetenslyft för att kunna ta till-
vara digitaliseringens möjligheter. 

Digitaliseringsrådet anför i sin rapport En lägesbild av digital kom-
petens12 att de offentliga verksamheterna behöver ha en mer koordine-
rad och högre kompetensbas. Kompetensbehovet handlar i huvud-
sak om fyra områden.  

1. Förståelse av vad digitalisering handlar om rent tekniskt – både 
av tekniken i sig och tekniken i relation till verksamheten. Vad 
menas t.ex. med begreppen mjuk infrastruktur och interopera-
bilitet? 

2. Förmåga att blicka ut, samt se och tolka trender i omvärlden. Det 
behövs en förmåga att värdera vad trender innebär för verksam-
heten i form av framtida möjligheter och utmaningar med digi-
talisering.  

3. Förmåga att kunna driva digitalt förändringsarbete.  

4. Förståelse av innebörden av att sätta medborgaren i centrum i en 
digital förvaltning. Med det menas kunskap om hur användar-
driven tjänsteutveckling säkerställs och drivs med syfte att lösa 
rätt problem och ta fram lösningar skapade utifrån användaren.  

Ledning och beslutsfattare behöver förstå hur den digitala transfor-
mationen påverkar alla dessa fyra områden. Det behövs enligt Digi-
taliseringsrådet nya arbetsformer för att nyttja den kompetens som 
finns på bästa sätt, men också tillgång till kompetenslyft för de som 
är i organisationerna. 

Av rapporten Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle 
– Analys av utveckling och potential13 från Verket för innovations-
system (Vinnova) framkommer att drygt 80 procent av alla kommu-

 
11 ESV (2018), Digitaliseringen av det offentliga Sverige – en uppföljning, ESV 2018:31. 
12 Digitaliseringsrådet (2019), En lägesbild av digital kompetens, dnr 18-5698 s. 49 f. 
13 Vinnova (2017), Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle – Analys av utveckling 
och potential, N2017/07836/FÖF. 
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ner uppger att de tror att artificiell intelligens skulle tillföra ganska 
eller mycket stor nytta för verksamhetens effektivitet, kvalitet och 
service. Brist på digital kompetens pekas dock ut som en av flask-
halsarna.  

Det finns en överenskommelse mellan regeringen och SKR om ett 
kompetenslyft för ökad digital kompetens hos ledning i kommuner 
och landsting under perioden 2018–2020.14 Med ledning avses här 
politiker, ledande tjänstepersoner och andra nyckelpersoner inom 
kommuner och regioner. SKR ska enligt överenskommelsen utforma 
ett kompetenslyft avseende digital kompetens som stärker poli-
tikers, ledande tjänstepersoners och andra nyckelpersoners kunskap 
om digitaliseringens möjligheter liksom deras förmåga att systema-
tiskt leda och driva på innovation och verksamhetsutveckling som 
tar vara på digitaliseringens möjligheter och hanterar dess utmaningar. 
SKR ska utforma kompetenslyftet i samverkan med Myndigheten 
för digital förvaltning (DIGG) och i samråd med andra aktörer, t.ex. 
Digitaliseringsrådet. Regeringen beräknas avsätta totalt tio miljoner 
kronor 2018–2020, under förutsättning att riksdagen fattar nödvän-
diga beslut. Slutrapportering av SKR ska ske senast i februari 2021. 

18.1.5 Aktörer i kommunernas digitaliseringsarbete 

Förutom kommunerna själva finns andra aktörer som är viktiga i arbe-
tet med digitaliseringen i kommunerna. Staten är en viktig aktör bl.a. 
genom olika statliga myndigheter som arbetar med digitalisering. Av 
dessa kan särskilt nämnas den nyinrättade Myndigheten för digital 
förvaltning som enligt sin instruktion ska samordna och stödja den 
förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offent-
liga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Med den offent-
liga förvaltningen avses här såväl kommuner som regioner och stat-
liga myndigheter.15 DIGG ska i detta arbete bl.a. samordna frågor 
om gemensamma standarder, format, specifikationer och liknande krav 
för den offentliga förvaltningens elektroniska informationsutbyte. 
DIGG:s resurser för att ha en direkt stödjande roll ute i kommu-
nerna är dock begränsade. 

 
14 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett kompetens-
lyft för ökad digital kompetens hos ledning i kommuner och landsting under perioden 2018–2020, 
N2018/04602/D. 
15 Se förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning. 
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Även andra myndigheter och organisationer som Vinnova, ESV 
och Digitaliseringsrådet har viktiga roller gentemot kommunerna.  

SKR stöder sina medlemmar med att utveckla välfärden med hjälp 
av digitaliseringens möjligheter. I en digitaliseringsstrategi för Sveriges 
kommuner och regioner presenterar SKR fyra målområden:16 

 Ledning, styrning och organisation, vilket leder till att rätt priori-
teringar görs, nya kompetenser utvecklas och att invånare och med-
arbetare involveras i och är medskapande i förändringsarbetet. 

 Gemensamma ramverk för arkitektur och säkerhet, vilka används 
vid utveckling och förvaltning av digitala välfärdstjänster. 

 Informationsförsörjning och digital infrastruktur, vilket belyser vik-
ten av att säkerställa att rätt information finns tillgänglig och kan 
utbytas på ett effektivt sätt. 

 Sammanhållen digital service som baseras på samverkande proces-
ser och gemensamma lösningar. 

Tillsammans med Inera AB och SKL Kommentus utvecklar SKR 
också samarbetet för att underlätta för medlemmarna.  

Det pågår samverkan om digitalisering mellan olika aktörer. Ett 
exempel är E-samverkansprogrammet (eSam) som är ett medlems-
drivet program för samverkan mellan 24 myndigheter och SKR. Sam-
arbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det 
offentliga Sverige. Medlemmarna i eSam samverkar kring digitala 
lösningar med fokus på privatpersoners och företags behov. Samver-
kan handlar också om digitala lösningar som bidrar till medlemmarnas 
digitala transformation och effektivisering. E-sams juridiska expert-
grupp tar fram rättsliga uttalanden och promemorior som klargör 
expertgruppens uppfattning i frågor som är angelägna vad gäller digital 
samverkan eller på annat sätt är av central betydelse i en vägledning. 

Regeringen har ingått överenskommelsen om Vision e-hälsa 202517 
med SKR och en handlingsplan har tagits fram för samverkan vid 
genomförandet av visionen. Enligt visionen ska Sverige 2025 vara bäst 
i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i 
syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa 

 
16 SKL (2019), Utveckling i en digital tid – En strategi för grundläggande förutsättningar. 
17 Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- 
och sjukvård, Regeringskansliet och SKR. 
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och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självstän-
dighet och delaktighet i samhällslivet. E-hälsobegreppet omfattar i 
detta sammanhang socialtjänsten, hälso- och sjukvården, samt tand-
vården i tillämpliga delar. I överenskommelsen anges några områden 
vara särskilt angelägna att fokusera på i arbetet för att visionen ska 
kunna nås, och även ansvarsfördelning för dessa områden anges i 
överenskommelsen. Områdena är regelverk, enhetligare begrepps-
användning och standardiseringsfrågor. 

Regeringen och SKR kom 2018 överens om att SKR skulle arbeta 
fram en handlingsplan till stöd för digitaliseringen av skolväsendet. 
I handlingsplanen som lämnades till regeringen i mars 2019 presen-
terar SKR 18 nationella initiativ med förslag på vilken aktör som 
skulle kunna ansvara för vad. Handlingsplanen bygger på ett årslångt 
samarbete mellan SKR och Skolverket, och en bred samverkan med 
skolväsendet och näringslivet, i projektet #Skoldigiplan. SKR och 
Skolverket har kommit fram till en gemensam nulägesbild och pro-
blembeskrivning och förslagen i handlingsplanen på nationella ini-
tiativ och aktiviteter utgår från den samlade behovsbilden och har 
formulerats av SKR. Syftet med förslagen är att skapa bättre förut-
sättningar för förskolans, skolans och vuxenutbildningens verksam-
heter med digitaliseringen som medel. 

Utöver staten och SKR finns också en mängd privata aktörer i 
form av företag som säljer olika digitala lösningar och bedriver kon-
sultverksamhet. 

18.1.6 En nationell digital infrastruktur 

Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma grundläggande 
komponenter och lösningar som finns i jämförbara länder, bristen 
på en nationell digital infrastruktur har lett till många myndighets- 
och sektorsspecifika lösningar som skiljer sig från varandra. Det har 
i stor utsträckning resulterat i en ineffektiv ordning för den offent-
liga sektorn som helhet.18  

I regeringens digitaliseringsstrategi anges att tillgång till en natio-
nell digital infrastruktur som möjliggör interoperabillitet och sam-
verkan är en förutsättning för digitalisering av offentlig sektor. Det 
behövs en stabil och säker bas för att kunna ge tillgänglig, likvärdig 

 
18 Prop. 2017/18:1 utg. omr. 2 avsnitt 6.3.3. 
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och effektiv digital service till människor och företag. Regeringen 
arbetar därför med att förtydliga styrningen och öka anslutningen 
till den digitala infrastrukturen. Den svenska förvaltningsmodellen 
bygger på att respektive myndighet i stor utsträckning själv väljer hur 
en uppgift ska utföras. Samtidigt kräver digitalisering allt oftare gemen-
samma lösningar och investeringar. Offentlig sektor ska kunna utbyta 
information, samarbeta och öka sin effektivitet genom gemensamma 
lösningar. Samordningen och styrningen av den digitala nationella 
infrastrukturen behöver därför utvecklas, enligt regeringens digitali-
seringsstrategi.19  

Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkrings-
kassan, Lantmäteriet, Skatteverket och DIGG fick våren 2018 ett reger-
ingsuppdrag att tillsammans analysera och lämna förslag som syftar 
till att skapa ökad säkerhet och effektivitet i samband med elektro-
niska informationsutbyten inom och med den offentliga sektorn, 
bl.a. genom ökad standardisering.20  

Ett effektivare utbyte av grunddata mellan olika aktörer kan leda 
till att kommunerna får bättre möjlighet att använda ny teknik som 
t.ex. artificiell intelligens och därigenom kan effektivisera sina verk-
samheter.21 Det kan även minska uppgiftslämnarbördan för enskilda 
personer.  

I slutrapporten som lämnades till regeringen i augusti 2019 före-
slog de sju myndigheterna att det ska finnas fyra kategorier av för-
valtningsgemensamma byggblock i ett system med förvaltningsgemen-
sam digital infrastruktur för informationsutbyte: 

 digitala tjänster  

 informationsutbyte  

 informationshantering 

 tillit och säkerhet.  

 
19 För ett hållbart digitaliserat Sverige –en digitaliseringsstrategi, N2017/03643/D. 
20 Fi2018/02150/DF, FI2018/03037/DF och I2019/01061/DF. 
21 Fi2018/02149/DF s. 2. 
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Lösningen beskrevs som en konceptuell arkitektur och förslag läm-
nades även gällande styrformer och reglering av ansvar för bygg-
blocken.22  

För att realisera byggblocken föreslog myndigheterna ett antal 
förutsättningsskapande åtgärder som bedöms vara nödvändiga första 
steg mot ett säkrare och effektivare informationsutbyte. De sju myn-
digheterna föreslog även att regeringen ska säkerställa en nationell 
styrform för att kunna besluta om aktiviteter för utveckling och 
realisering av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för in-
formationsutbyte. Vidare föreslog myndigheterna nya regeringsupp-
drag och finansiering för att analysera, utveckla och realisera en färd-
plan och realisera de prioriterade byggblocken. De föreslog också att 
ett rättsligt beredningsorgan ska inrättas, för att säkerställa att det 
finns långsiktiga rättsliga förutsättningar för byggblocken.23 

Elektroniskt utbyte av grunddata 

Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket fick våren 2018 i upp-
drag att tillsammans med DIGG som samordnande myndighet analy-
sera och ta fram förslag på gemensamma riktlinjer för grunddata. Det 
finns ingen legal definition på grunddata men den definieras i myndig-
heternas slutrapport24 till regeringen som ”uppgifter, inom offentlig 
förvaltning, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i sam-
hället”. Det finns enligt rapporten tre egenskaper för standardiserade 
grunddata: 

 Grunddata identifierar eller beskriver kärnobjekten i samhälls-
processer, t.ex. person, företag och fastighetsinformation samt 
geografisk information (även kallat geodata).  

 Grunddata används i samhällsprocesser av flera aktörer. 

 Grunddata har ett tydligt beskrivet skyddsvärde.  

 
22 DIGG (2019), Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn, 
slutrapport i regeringsuppdraget Fi2018/02150/DF, FI2018/03037/DF och I2019/01061/DF, 
dnr: 2019-100. 
23 Ibid. 
24 DIGG m.fl. (2018), Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata, slutrapport för 
regeringsuppdragen Fi2018/02149/DF, Fi2018/03036/DF och I2019/01060/DF, DIGG 
Dnr: 2018-31. 
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Myndigheterna föreslog ett antal gemensamma principer för stan-
dardiserad grunddata, exempelvis:  

 Grunddata ska hämtas från källan.  

 Grunddata ska leva upp till fastställda krav gällande informationens 
tillgänglighet, interoperabillitet, kvalitet, informationssäkerhet och 
aktualitet.  

 Grunddata ska vara nationellt avgiftsfria inom offentlig förvalt-
ning.  

 Grunddataarbetet ska harmoniseras med EU:s grunddataarbete. 

Myndigheterna föreslog också ett antal gemensamma riktlinjer för 
standardiserad grunddata, exempelvis ska tillgängliggörande av grund-
data ska styras av användarbehov. 

Myndigheterna såg därtill ett behov av en tydligare styrning och 
andra förutsättningskapande åtgärder för att kunna erbjuda grund-
data som öppna data. 

För att tydliggöra ansvaret för och öka standardiseringen av grund-
data föreslog myndigheterna att ett nationellt ramverk för grunddata 
etableras. Dessutom föreslås att grunddatadomäner i ett första steg 
etableras för företag, person och fastighetsinformation och geogra-
fisk information. 

Andra utredningar och nya regeringsuppdrag  

Utredningen om Välfärdsteknik i äldreomsorgen (dir. 2018:82) ska 
senast 1 mars 2020 lämna förslag om åtgärder för att välfärdstekniska 
lösningar bredare ska kunna införas inom äldreomsorgen. Motiven 
till detta är att öka kvalitén, förbättra förutsättningar för personalen 
samt att öka effektiveten i verksamheterna. Utredningen har identi-
fierat att det föreligger en rad hinder vilket har medfört att införandet 
går för långsamt. Det råder t.ex. stor osäkerhet kring de juridiska 
förutsättningarna att tillhandahålla välfärdsteknik till personer med 
nedsatt beslutsförmåga. Vidare pekar man på stora brister i digital 
infrastruktur, både i fråga om den tekniska infrastrukturen och när 
gäller det informationsutbyte. Kompetensen i fråga om digitalisering 
och välfärdsteknik är inte heller tillräcklig i alla yrkesgrupper inom 
äldreomsorgen. Utredningen förordar i likhet med Kommunutred-
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ningen en nationell digital infrastruktur och ökade resurser till DIGG. 
Man pekar också på bristande samverkan och samordning mellan 
huvudmän, liksom mellan stat, region och kommun. 

Regeringen har i december 2019 fattat beslut om att ge DIGG i 
uppdrag att tillsammans med ett antal andra statliga myndigheter 
etablera en förvaltningsgemensam infrastruktur för informations-
utbyte. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i de förslag som presenterades 
i rapporten från regeringsuppdraget om säkert och effektivt infor-
mationsutbyte inom den offentliga sektorn (se ovan).25 Regeringen 
har även gett DIGG och ett antal andra statliga myndigheter i upp-
drag att tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata 
inom den offentliga förvaltningen i enlighet med de förslag som läm-
nats i slutrapporten från uppdraget om säker och effektiv tillgång till 
grunddata (se ovan).26 Slutrapportering av uppdragen till regeringen 
ska ske senast den 31 januari 2021. 

18.1.7 Personlig integritet och informationssäkerhet 

I arbetet med digitalisering är det ofrånkomligt att frågor om person-
lig integritet blir aktuella. Digitaliseringens effekter på den person-
liga integriteten har varit föremål för debatt och ett antal statliga 
utredningar.27 Det måste ofta göras en avvägning mellan värnandet 
av den personliga integriteten och andra värden, t.ex. effektivisering. 
Det finns omfattande regelverk till skydd för den personliga integ-
riteten, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och data-
skyddsförordningen28. I kommunernas arbete med digitalisering måste 
också hänsyn tas till den personliga integriteten. 

Att individens kontroll över informationen ska stå i centrum är 
ett resonemang som kan användas för att belysa de etiska aspekterna 
av offentlig och privat datainsamling, men också av robotisering. 
Om en person upplever att en robot i hemmet kränker den person-
liga integriteten och personen inte samtycker till att en viss typ av 
hemtjänst sköts på ett visst sätt, innebär det ett övergrepp att inte 
respektera den personens rätt att kontrollera vilka som har tillträde 

 
25 I2019/03306/DF, I2019/01036/DF (delvis), I2019/01361/DF (delvis), och I2019/02220/D 
26 I2019/03307/DF, I2019/01361/DF (delvis), I2019/01412/DF, och I2019/01447/DF 
27 Se t.ex. Integritetskommitténs betänkanden SOU 2016:41 och SOU 2017:52. 
28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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till hens hem. Samtidigt är det många äldre som skulle föredra att en 
robot utför denna typ av tjänster, i stället för att ständigt mötas av ny 
hemtjänstpersonal.  

Det centrala är att ge medborgare möjlighet att påverka vilka data 
som lagras och används eller vem som får tillträde till medborgarens 
personliga sfär. Det är viktigt att ge medborgare tydlig information 
om hur deras data används och varför samt ge dem möjlighet att välja 
vilka data som ska delas och vilka data som ska förbli privata.  

En annan relevant aspekt är att riktigheten i en viss typ av data-
insamling delvis beror på vilka normer kring data som råder i det 
aktuella fallet. Det kan exempelvis finnas skillnader i normer mellan 
generationer, där många unga bevisligen delar med sig av stora mäng-
der information på sociala medier om sina privata förehavanden. 
Normförändringar kan ske snabbt, och en lagstiftning som är för-
ankrad i kontrolldefinitionen av personlig integritet måste även för-
hålla sig till de medborgare som har en mer tillåtande inställning till 
datainsamling, och inte enbart anpassas till de medborgare vars syn 
är den mest restriktiva.29 

Informationssäkerhet 

Sveriges kommuner hanterar en betydande del av olika samhällsviktiga 
tjänster som är beroende av en fungerande informationshantering. 
Därmed är kommunernas arbete med informationssäkerhet av cen-
tral betydelse för hela samhällets funktionalitet. I en undersökning 
från ESV från 2018 framkommer att endast 13 procent av kommu-
nerna har implementerat en modell för sitt arbete med informations-
säkerhet. Drygt hälften av kommunerna (59 procent) har antingen 
påbörjat en diskussion om behovet av en modell eller påbörjat ett 
arbete med att ta fram en modell.30  

Om medborgarna känner tvekan inför att nyttja myndigheters 
digitala service och tjänster ökar också svårigheterna att få in infor-
mation av betydelse för myndigheternas uppdrag. Det kvarstår alltså 
arbete för att implementera ett systematiskt arbetssätt med informa-
tionssäkerhet.31 

 
29 Institutet för Framtidsstudier (2018), Förbjuden framtid? – Den digitala kommunen, under-
lagsrapport till Kommunutredningen. 
30 ESV (2018), Digitaliseringen av det offentliga Sverige – en uppföljning, ESV 2018:31 
31 Ibid. 
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I en undersökning av kommunernas informationssäkerhetsarbete 
från 2019 lyfter SKR fram att det finns en bred och djup förståelse 
hos kommunerna av hur viktigt det grundläggande systematiska 
informationssäkerhetsarbetet är för all fortsatt digitalisering. Enligt 
SKR återstår det i många kommuner att vidta åtgärder vad gäller styr-
ning och ledning samt att avsätta medel och resurser för arbetets 
planering och genomförande. Det saknas dessutom i många kommu-
ner en tydlig uppföljning av det systematiska informationssäker-
hetsarbetet som är integrerad i övrig verksamhetsuppföljning. SKR 
framhåller vid redovisningen av undersökningen att ett lyckat infö-
rande av ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhets-
arbete ofta hänger samman med ledningens aktiva engagemang.32 

I regeringens skrivelse Nationell strategi för samhällets informations- 
och cybersäkerhet anges att en central målsättning för regeringen är 
att bl.a. kommuner ska ha kännedom om hot och risker, ta ansvar 
för sin informationssäkerhet och bedriva ett systematiskt informa-
tionssäkerhetsarbete.33 Regeringen gav i april 2018 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att förbättra kom-
munernas informationssäkerhet i samarbete med länsstyrelserna.  
I uppdraget ingick att uppdatera och vidareutveckla det metodstöd på 
informationssäkerhetsområdet som är riktat mot kommuner samt 
att genomföra riktade utbildningsinsatser mot kommuner, regioner 
och länsstyrelser.34 Uppdraget redovisades i april 2019. För att bygga 
vidare på den satsningen har regeringen i september 2019 gett MSB 
i uppdrag att genomföra riktade utbildningsinsatser till statliga myn-
digheter, kommuner och regioner för att höja nivån på informations-
säkerhetsarbetet i offentlig sektor. MSB ska även vid behov särskilt 
utveckla stöd till mindre myndigheter (upp till cirka 100 anställda).35 

18.1.8 Robust bredband – en nödvändig förutsättning 

Ännu 2018 saknade 18 procent av landets hushåll och 24 procent av 
företagen tillgång till fast bredband med en överföringshastighet på 
100 Mbit/sekund.36 Tillgången till bredband av hög kvalitet är sär-

 
32 SKR (2019), Kommunernas informationssäkerhetsarbete, en övergripande kartläggning av kom-
munernas systematiska informationssäkerhetsarbete, s. 4.  
33 Skr. 2016/17:213. 
34 Ju2018/02265/SSK. 
35 Ju2019/03057/SSK. 
36 PTS (2018), PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018, PTS-ER-2019:5. 
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skilt låg i landsbygdsbetonade kommuner med en spridd befolkning, 
där bredbandstäckningen med denna överföringshastighet i många 
fall omfattar färre än 50 procent av hushållen och företagen (se även 
kapitel 10). Att både hushåll och företag har tillgång till snabb och 
robust bredbandsuppkoppling är en nödvändig förutsättning för att 
digitaliseringen av kommunal service och verksamhet ska kunna få 
fullt genomslag.  

Robusthet och driftsäkerhet är av särskild vikt, eftersom allt mer 
av de viktiga samhällstjänsterna är beroende av väl fungerande bred-
band. Det handlar både om att kunna garantera driftsäkerhet och om 
att hantera hot och intrång i näten.  

Kommuner är viktiga aktörer när det gäller utbyggnad av bred-
band, t.ex. i sina roller som planläggare och markägare. I vissa fall äger 
kommunerna även bredbandsnät. I sina olika roller har kommunerna 
dessutom kontakt med privata aktörer och är ibland en konkurrent 
till dessa.  

Utbyggnaden av fibernäten genomförs av många olika aktörer, 
både offentliga och privata. Det finns i dag stadsnät i cirka 200 av 
Sveriges 290 kommuner och mer än 95 procent av stadsnäten är kom-
munalt ägda; de övriga ägs av privata aktörer. Samtliga stadsnät äger 
bredbandsinfrastruktur men storleken på näten och verksamheten 
varierar.37 

Post- och telestyrelsen (PTS) konstaterar att det är stor skillnad 
på fibertillgång mellan olika län och kommuner, mellan tätort och 
glesbygd samt mellan flerfamiljs- och enfamiljshus. De områden som 
kvarstår att bygga ut i återfinns främst i glesbygd, och har främst 
enfamiljshus. PTS drar slutsatsen att den återstående utbyggnaden 
därmed kan förväntas bli dyrare än den utbyggnad som hittills gjorts 
och att det där kan vara svårt att bygga ut på marknadsmässig grund. 
Myndigheten gör bedömningen att regeringens övergripande bred-
bandsmål om att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband 
2025 inte kommer att uppfyllas. Det hänger enligt PTS samman med 
kostnaderna för att bygga ut fibernät i glesbefolkade områden.38 

 
37 Svenska stadsnätsföreningen, www.ssnf.org/sveriges-stadsnat/stadsnatens-roll/. Hämtat 
2019-11-11.  
38 PTS (2019), Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala 
lokaliseringsprincipen, PTS-ER-2018:20. 
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18.1.9 Rättsliga förutsättningar och hinder 

Ett antal utredningar och studier har sedan i början av 2000-talet 
pekat på problem i mötet mellan digital teknik och gällande lagstift-
ning.39 Ett exempel på hinder för att nyttja den stora potentialen med 
digitalisering är att sekretesslagstiftningen begränsar möjligheten att 
använda data för att hantera sammansatta komplexa samhällsproblem 
när informationsöverföring behöver ske t.ex. mellan olika myndig-
heter. Denna informationsöverföring skulle kunna underlättas om 
lagstiftningen ökar möjligheten för myndigheter att lämna ut sekre-
tessbelagda uppgifter för ändamål som utveckling, beslutsstöd och 
förebyggande arbete.40  

Riksrevisionen konstaterar i sin granskning Den offentliga förvalt-
ningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvalt-
ning? (RIR 2016:14) att det tar tid att utreda juridiska frågor, och att 
e-tjänster har byggts upp utifrån juridiska vägledningar och utan 
praxis för att komma runt problemen. Enligt Riksrevisionen kvarstår 
stora utmaningar i mötet mellan digital teknik och gällande lagstift-
ning, vilket har lett till att olika aktörer har olika uppfattning om de 
rättsliga förutsättningarna på området och att den rättsliga grunden 
för vissa e-tjänster är osäker. Riksrevisionen rekommenderar därför 
regeringen att på ett samlat sätt utreda vilka författningsändringar 
som behövs för att kunna skapa en digital förvaltning. 

Digitaliseringsrättsutredningen lämnade i mars 2018 sitt betän-
kande Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering41 till regeringen. 
Utredningen hade i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken ut-
sträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digi-
tal utveckling och samverkan inom den offentliga förvaltningen. Ut-
redningen skulle även lämna förslag till de författningsändringar som 
bedöms ha störst potential att stödja den fortsatta digitaliseringen 
av den offentliga förvaltningen. 

Digitaliseringsrättsutredningen genomförde en kartläggning genom 
myndighetsbesök med efterföljande analys av i vilken utsträckning 
det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling 

 
39 Se t.ex. Informationshanteringsutredningens betänkanden (SOU 2012:90 och SOU 2015:39), 
samt E-delegationens betänkanden (SOU 2014:75 och SOU 2014:39). 
40 Institutet för Framtidsstudier (2018), Förbjuden framtid? – Den digitala kommunen, under-
lagsrapport till Kommunutredningen. 
41 SOU 2018:25 
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och samverkan inom den offentliga förvaltningen. Kontakter skedde 
bl.a. med ett antal kommuner.42  

Digitaliseringsrättsutredningen konstaterar i sitt betänkande att 
det enligt dess samlade erfarenhet och resultatet av kartläggningen, 
påfallande ofta rörde sig om dataskydds- eller sekretessregleringar i 
mer vidsträckt bemärkelse, inklusive sekretessgenombrott eller upp-
giftsskyldigheter mellan myndigheter, när juridiken ansågs på ett 
onödigt sätt ansågs hämma eller hindra digital utveckling i förvalt-
ningen.43 Under kartläggningen framkom att det finns hindrande eller 
hämmande lagstiftning som berör t.ex. digital kommunikation med 
enskilda, frågor om elektroniska identiteter, underskrifter och annan 
koppling till person, frågor om grunddata, informationsförsörjning 
och informationsutbyten liksom frågor om digitalisering av ärende-
processer och automatisering i förvaltningen. Enligt utredningen kan 
gällande rätt hindra eller hämma digital utveckling inom förvaltningen 
på flera sätt: genom uppenbara rättsliga hinder, genom rättslig osäker-
het eller genom avsaknad av reglering.44 

Digitaliseringsrättsutredningen föreslog att regeringen ska till-
sätta ett rättsligt beredningsorgan i form av en kommitté eller en sär-
skild utredare som de närmast kommande åren får i uppdrag att 
löpande ta fram beredningsunderlag för anpassning av gällande rätt 
vid ärendehandläggning som stöds av digital informationsförsörjning. 
För att rättsutvecklingen ska kunna möta teknik- och samhällsut-
vecklingen såg utredningen även ett behov av ett kompetenscenter 
för juridiska frågor inom digitaliseringsområdet. Utredningen be-
dömde därför att regeringen bör överväga att inrätta en funktion med 
juridisk expertis i DIGG.45  

Regeringen gav i juni 2017 i uppdrag till PTS att utreda kommu-
ners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommu-
nala lokaliseringsprincipen. I juni 2018 lämnade PTS en rapport till 
regeringen. När det gäller bredband anser PTS att det är oproportio-
nerligt för kommunerna att behöva bilda särskilda organisationer som 
kommunalförbund, gemensamma nämnder och gemensamma bolag 
för bredbandsutbyggnad. PTS menar även att generell avtalssamver-
kan mellan kommuner inte tydligt framstår som ett tillräckligt effek-
tivt verktyg för att åstadkomma en snabb utbyggnad till slutkunder 

 
42 Ibid. s. 68. 
43 Ibid, s. 125. 
44 Ibid., s. 18 ff. 
45 Ibid., s. 446 ff. 
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i gränsområden. PTS konstaterar att bestämmelserna om avtalssam-
verkan inte gäller de kommunala bolagen. Det finns enligt PTS skäl 
att införa ett undantag från lokaliseringsprincipen för att möjliggöra 
för stadsnät att bygga ut fibernät i outbyggda områden i en angrän-
sande kommun, som ligger i nära geografisk anslutning till nätverk-
samheten i den egna kommunen. Syftet med ett sådant undantag är 
att kunna fånga upp hushåll och företag i områden där utbyggnaden 
inte är lönsam för andra nätägare men på grund av närheten till stads-
nätet på andra sidan gränsen är intressant för det stadsnätet. PTS 
menar dock att det saknas skäl att införa ett mer generellt undantag från 
lokaliseringsprincipen för kommunal utbyggnad av bredbandsnät eller 
för annan stadsnätsverksamhet. Sådana undantag skulle sannolikt inte 
leda till ökad utbyggnad.46 

SKR anser att det är angeläget att frågan om undantag från kom-
munallagens lokaliseringsprincip utreds för att främja bredbands-
utbyggnaden. SKR konstaterar dock att det förslag PTS presenterar 
i sin rapport inte innebär någon möjlighet för ett kommunalt stads-
nät att delta med anbud i en upphandling som sträcker sig över två 
eller flera kommuner. Det är enligt SKR angeläget att ett undantag 
från lokaliseringsprincipen och andra möjligheter utreds vidare.47 

18.2 Systematiserat lärande  

Lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommuner brukar lyftas som 
viktiga faktorer för att kommunerna ska kunna utföra sitt uppdrag 
och utveckla sin verksamhet. Genomgången i kapitel 4 visar också 
att lärande mellan kommuner är en viktig del av hur den kommunala 
självstyrelsen är konstruerad. Genom att en stor del av välfärdsupp-
gifterna är decentraliserade till kommunerna har kommunerna rätt 
att själva bestämma hur de olika välfärdsverksamheterna ska utformas. 
Staten har inte bestämt ett sätt att utforma verksamheten som ska 
gälla för alla kommuner. Det finns utrymme för kommuner att pröva 
olika lösningar och därmed kan vissa kommuner gå före, t.ex. när det 
gäller digitala lösningar, och andra kommuner kan dra nytta av de 
erfarenheter som gjorts i de kommuner som gått före.  

 
46 Förslaget och övervägandena finns i PTS-ER-2018:20 s. 125 ff. 
47 SKL (2019), Bredband - en infrastrukturfråga som kräver statligt ansvarstagande, skrivelse till 
regeringen den 25 april 2019. 
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Hur kan då erfarenheter spridas och också få konkret tillämpning 
i andra kommuner? Det finns en rad olika nätverk, organisationer 
och andra sammanhang där lärande och erfarenhetsutbyte är ett 
viktigt syfte. Ambitionen här är inte att ge en heltäckande bild av de 
olika nätverk, organisationer och andra sammanhang som finns, utan 
snarare att visa den bredd av sammanhang för lärande och erfaren-
hetsutbyte som redan finns på plats.  

SKR spelar naturligtvis en nyckelroll när det gäller lärande och 
erfarenhetsutbyte mellan de egna medlemmarna, dvs. kommuner och 
regioner. Inom ramen för SKR finns nätverk och arrangemang för 
olika kommunala yrkesgrupper och ledningsfunktioner. Det finns 
också en rad fristående föreningar för olika kommunala yrkesgrupper, 
t.ex. Kommundirektörsföreningen, Föreningen Sveriges socialchefer 
och Kommunalekonomernas förening som tillsammans med SKR 
arrangerar konferensen Kommek vartannat år. Dessa nätverk och 
arrangemang spelar naturligtvis en viktig roll för erfarenhetsutbyte 
och lärande inom de olika professionerna. Kvalitetsmässan som arran-
geras vartannat år, där SKR är en av arrangörerna är ett annat exempel 
på ett arrangemang som samlar många företrädare för kommunerna. 

Olika regionala eller delregionala organisationer, t.ex. kommunal-
förbund, spelar också en viktig roll som plattformar för lärande och 
erfarenhetsutbyte mellan kommuner, även om det inte är dessa orga-
nisationers enda syfte. Ett exempel är de fyra kommunalförbund 
som finns i Västra Götalandsregionen – Göteborgsregionen, Fyrbodal, 
Skaraborg och Boråsregionen – där dessa fyra kommunalförbund också 
har en gemensam organisation, Västkom.  

Det finns också ett behov av plattformar för erfarenhetsutbyte 
och lärande mellan befolkningsmässigt små kommuner. Småkom är 
ett exempel på en sådan organisation som företräder 68 av Sveriges 
mindre kommuner. Det numera nedlagda Arena för tillväxt har också 
tillsammans med SKR tagit initiativ till ett nätverk för små och 
krympande kommuner. Syftet med nätverket är att vara en arena för 
lärande och erfarenhetsutbyte med fokus på de utmaningar som kom-
muner som minskar i befolkning står inför. 

Ett annat exempel på forum för lärande och erfarenhetsutbyte 
som Kommunutredningen gärna vill lyfta fram är Reglab. Reglab är 
en plattform med fokus på kunskap och samverkan inom regional 
tillväxtpolitik. Den drivs gemensamt av 24 medlemmar som inklu-
derar samtliga 21 regioner, SKR, Vinnova och Tillväxtverket. Verk-
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samheten bedrivs i olika former; samarbetsprojekt, nätverk och semi-
narier – och omfattar olika områden, t.ex. fysisk planering, integra-
tion, digitalisering samt näringsliv och innovation. Medlemmarna 
utformar själva verksamheten, vilket gör att den löpande utvecklas 
och förändras utifrån deras behov. Det underifrån-drivna arbetssätt 
som präglar Reglab skulle också kunna vara intressant för kommu-
nerna. Det skulle dock vara praktiskt och logistiskt svårt att koordi-
nera ett nätverk med 290 kommuner jämfört med 21 regioner, vilket 
är fallet för Reglab.  

Ovanstående genomgång är långtifrån heltäckande men den visar 
att det inte råder brist på organisationer, nätverk och sammanhang 
som syftar till lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Det 
är dock viktigt att understryka att det varierar kraftigt mellan kom-
muner i vilken utsträckning de har möjlighet att delta i de olika sam-
manhangen. Det behöver finnas en kapacitet hos kommunerna, i 
form av tid, pengar och kompetens för att de ska kunna ta del av de 
olika nätverk och sammanhang som erbjuds. Det måste dessutom 
finnas en mottagningskapacitet för att kunna använda sig av den kun-
skap och de erfarenheter som förvärvats i de olika nätverken. Den 
kapaciteten finns inte alltid hos de allra minsta kommunerna.  

18.3 Civilsamhällets roll och social innovation 

Det finns en lång tradition av samverkan mellan kommuner och civil-
samhällets organisationer i Sverige. Innan välfärdssektorn började 
byggas ut på allvar var det vanligt att frivilligorganisationer tillhanda-
höll olika välfärdsverksamheter, t.ex. barnomsorg och hemtjänst för 
äldre. Dessa verksamheter övertogs sedan successivt av det offentliga.48 

Det kan vara svårt att definiera vilka aktörer som omfattas av be-
greppet civilsamhällets organisationer. I propositionen En politik för 
det civila samhället slår regeringen fast följande definition av begrep-
pet det civila samhället:  

… en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet där 
människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemen-
samma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella 
föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, 
tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer (prop. 2009/10:55). 

 
48 SKL (2013), 150 år av självstyrelse, s. 126 ff. 
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Civilsamhällets organisationer, däribland idéburna organisationer, är 
redan i dag utförare av offentligt finansierad verksamhet. De kom-
pletterar den offentliga verksamheten i allmänhet och den kommunala 
i synnerhet på olika sätt. Det har exempelvis blivit tydligt när det 
gäller mottagande av nyanlända, där civilsamhällets organisationer har 
tagit en roll när det gäller t.ex. språkundervisning (se kapitel 10). 
Samtidigt är det inte möjligt för kommunerna att utan vidare avhända 
sig vissa obligatoriska uppgifter till civilsamhällets organisationer. 

I Kommunutredningens direktiv (dir. 2017:13) anförs att utgångs-
punkten för kommitténs arbete ska vara att ”Sverige även i fortsätt-
ningen ska ha en decentraliserad samhällsorganisation, där kommu-
nerna har ett betydande ansvar”. Givet detta är frågan vilken roll 
civilsamhällets organisationer skulle kunna spela för att stärka kom-
munernas kapacitet i framtiden. I de fall där kommuner förlitar sig 
på civilsamhället för att utföra uppgifter kan det vara förknippat med 
viss osäkerhet, eftersom lösningen bygger på att aktören ifråga har 
förmåga att verka långsiktigt. Det handlar därför också om att ut-
veckla former för samverkan mellan kommuner och civilsamhällets 
organisationer som är möjliga för kommunerna och som garanterar 
långsiktigheten i verksamheterna.  

18.3.1 Överenskommelse om idéburna organisationer 

2008 slöt regeringen en överenskommelse med SKR och ett åttiotal 
idéburna organisationer med syftet att understryka och tydliggöra 
idéburna organisationers roll inom det sociala området och möjlig-
göra för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer 
som är verksamma på området. Det saknas en vedertagen definition 
av idéburna organisationer men i förordet till överenskommelsen 
mellan regeringen och SKR framgår det att idéburna organisationer 
kännetecknas av att de frivilligt valt att gå samman kring en idé och 
värdegrund, att allmännytta eller medlemsnytta är deras främsta driv-
kraft samt att eventuella överskott går tillbaka till verksamheten och 
därmed kommer samhället till godo.49  

Regeringen tillsatte 2018 en utredning (dir. 2018:46) som har i 
uppdrag att ta fram en tydlig definition av idéburna aktörer som kan 
användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i 

 
49 Skr 2008/2009:207. 



Digitalisering och andra kapacitetsstärkande åtgärder SOU 2020:8 

556 

välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade 
och subventionerade verksamheter. Syftet med en definition av idé-
burna aktörer är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden 
genom att underlätta vid bl.a. bidragsgivning, lagstiftning, köp av 
verksamhet och samverkan. Utredningen lämnade sitt betänkande i 
december 2019.50 

SKR tog 2018 fram ett positionspapper för samverkan med civil-
samhället, i vilket SKR bl.a. menar att det finns ett ökat behov av 
samverkan mellan kommuner och regioner och civilsamhället för att 
möta dagens och framtida utmaningar. SKR understryker att grun-
den för en sådan samverkan är att det offentliga erkänner och be-
kräftar civilsamhällets organisationer och verksamheter. Enligt SKR 
är det angeläget att uppmärksamma och samverka med såväl etable-
rade organisationer som nya organisationer och nätverk som i många 
fall utvecklar nya former för engagemang.51  

18.3.2 Varierande former för stöd till och samverkan 
med civilsamhällets organisationer 

SKR har tillsammans med en forskare vid Chalmers tekniska hög-
skola genomfört en studie om på vilket sätt kommuner och regioner 
samverkar med civilsamhällets organisationer. Studien genomfördes 
i form av en webbenkät första kvartalet 2018. Totalt 192 kommuner 
och 17 regioner svarade och resultaten visar på att det finns varie-
rande former för samverkan mellan kommuner och regioner och 
civilsamhällets organisationer. Det handlar om ekonomiskt stöd till 
civilsamhällets organisationer och om samverkan i form av exempel-
vis olika styrdokument, t.ex. överenskommelser och planer, dialoger, 
samråd och partnerskap. Det handlar också om civilsamhällets orga-
nisationer som verksamhetsutförare. 

I regel går ekonomiskt stöd till och annan samverkan med civil-
samhällets organisationer hand i hand. Vanligast förekommande inom 
de kommuner som besvarat enkäten är samverkan med föreningar 
eller sammanslutningar med inriktning mot kultur, idrott, barn och 
unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända invand-
rare respektive folkhälsa. Inom dessa men även andra områden ser 

 
50 SOU 2019:56.  
51 SKL (2018), Positionspapper för samverkan med civilsamhället. 
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också kommunerna och regionerna behov av att utveckla samverkan 
med civilsamhällets organisationer.52 

18.3.3 Idéburet offentligt partnerskap  

Begreppet idéburet offentligt partnerskap (IOP) lanserades 2010 av 
Forum – idéburna organisationer med social inriktning som är en 
paraplyorganisation för frivilligorganisationer på det sociala områ-
det.53 IOP är en modell för samverkan mellan offentlig och idéburen 
verksamhet. När en offentlig instans och en idéburen organisation 
ingår ett IOP definierar de tillsammans en samhällsutmaning. På så 
sätt ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad som 
behövs för att problemet ska lösas. Idén med IOP tar avstamp i att 
de idéburna organisationerna bidrar med mervärden som inte är möj-
liga att varken upphandla eller skapa i den offentliga aktörens verk-
samhet.54 

Bakgrunden till begreppet idéburet offentligt partnerskap var att 
Västerås stadsmission 2010 ville starta en uppsökande ungdomsverk-
samhet. Västerås kommun såg också behovet av en sådan verksamhet 
och ville göra en upphandling. Stadsmissionen föreslog i stället ett 
samarbete, eftersom de ansåg att innehållet i verksamheten behövde 
vara mer flexibelt än vad offentlig upphandling normalt tillåter. Forum 
– idéburna organisationer med social inriktning tillfrågades att hjälpa 
till i processen och kom fram till att inget av de två tillgängliga alter-
nativen, dvs. föreningsbidrag eller köp av tjänst, svarade mot Stads-
missionens upplägg. Mot bakgrund av detta lanserade Forum modellen 
idéburet offentligt partnerskap.55  

Det finns ingen samlad statistik över IOP men baserad på en 
enkätundersökning som genomförts av Forum – idéburna organisa-
tioner med social inriktning, har minst 56 avtal om IOP ingåtts i 
18 kommuner och tre regioner sedan 2010.56 Konkreta exempel på 

 
52 SKL (2018), Kartläggning av samverkan med civilsamhället. 
53 Några exempel på medlemmar i Forum – idéburna organisationer med social inriktning är 
Svenska Röda Korset, Svenska Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Frälsningsarmén och Riks-
föreningen Sveriges Stadsmissioner.  
54 Se t.ex. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2018), Idéburet offentligt part-
nerskap. En kunskapsöversikt.  
55 SKL (2018), Kartläggning av samverkan med civilsamhället. 
56 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2018), Idéburet offentligt partnerskap. 
En kunskapsöversikt. 
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IOP är en överenskommelse mellan Göteborgs Stad, Bräcke diakoni, 
Frälsningsarmén och Göteborgs stadsmission om ett arbete med 
EU-migranter och en överenskommelse mellan Uppsala kommun 
och Uppsala Missionskyrka om språkträning och arbetsmarknads-
integrering av nyanlända.57  

En viktig frågeställning är dock om samverkan genom IOP måste 
upphandlas enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 
För att kunna ge ett svar på den frågan måste en bedömning göras 
om huruvida IOP som samverkansform kan anses vara en icke-eko-
nomisk tjänst av allmänt intresse som är undantagen från EU:s direk-
tiv om upphandling, och det finns i dag olika uppfattningar om detta.58 
Ett annat problem med IOP är att kommunerna och regionerna även 
måste säkerställa att det inte utgör ett otillåtet statsstöd.59  

Mot bakgrund av osäkerheterna i tillämpningen av IOP skulle ut-
redningen om en tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden 
också föreslå riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för 
ingående av IOP.60  

18.3.4 Betydelsen av civilsamhällets organisationer 
för landsbygderna 

Den parlamentariska landsbygdskommittén konstaterade att det finns 
ett rikt föreningsliv i landsbygderna och att det civila samhället i 
många landsbygder tar stort ansvar för lokal service och infrastruk-
tur, vilket gör civilsamhället till en särskilt viktig aktör på landsbyg-
derna.61 På landsbygderna är det svårare att upprätthålla kommersiell 
och offentlig service, på grund av lågt befolkningsunderlag och där-
med kundunderlag, och höga investeringskostnader. Detta kan leda 
till att ideella initiativ tar över service som inte det offentliga eller pri-
vata vill eller kan driva. Två exempel på områden där ideella krafter 

 
57 Information om exemplen är hämtade från Forum – Idéburna organisationer med social inrikt-
ning, www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/. Hämtat 2019-09-05. 
58 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upp-
handling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG; se också Förvaltningsrätten i Göteborgs 
dom i mål 7530-17. 
59 Välfärdsutredningen (SOU 2016:78) och Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) 
redogör närmare för IOP och dess förhållande till svensk och europeisk rätt. 
60 Se SOU 2019:56. 
61 SOU 2017:1 
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har fått ökad betydelse på senare år på mindre orter är drivmedels-
stationer och utbyggnaden av fibernät.62  

En typ av organisationer som är särskilt vanlig utanför städer och 
tätorter är samfällighetsföreningar. Dessa föreningar bildas för att 
förvalta gemensam egendom, t.ex. vägar och avlopp.  

EU-initiativet Leader som är ett samarbete mellan offentliga, pri-
vata och civilsamhällets aktörer på landsbygden, är ett tidigt exempel 
på hur det under 1990-talet utvecklades sektorsövergripande partner-
skap för att gemensamt finna nya lösningar på samhällsutmaningar, 
samt ett nytt tänkande kring samfinansiering, gemensamt ansvars-
tagande och gemensam styrning. För att ett geografiskt område ska 
godkännas som Leader-område måste en utvecklingsstrategi finnas 
på plats för området. Ett godkänt Leader-område kan få del av medel 
från EU:s struktur- och investeringsfonder. Genom Leader-meto-
den kan staten också ekonomiskt stödja lokalt ledd utveckling som 
drivs av s.k. lokala aktionsgrupper (LAG). LAG är ett partnerskap 
med jämbördigt inflytande från offentlig, privat och ideell sektor.63 

18.3.5 Social innovation 

Begreppet social innovation används allt mer frekvent. Det är svårt 
att ge en entydig definition, men begreppet omfattar inte bara civil-
samhällets organisationer och tjänster. Social innovation definieras 
ibland som ”innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och 
metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”.64 Social 
innovation definieras också som innovationer för vilka både mål och 
medel är sociala.65 Det finns också andra begrepp som är kopplade 
till social innovation, t.ex. socialt entreprenörskap, sociala företag och 
samhällsentreprenörskap.  

Det är dock viktigt att understryka att social innovation inte en-
bart handlar om privat företagande och entreprenörskap med social 
inriktning, utan det kan också beteckna initiativ inom offentlig sek-
tor och hos civilsamhällets aktörer. Sociala innovationer, inte minst 

 
62 Cras, P. (2017), Landsbygdssamhällets medborgarskap. En studie av organisering av service och 
infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella och politiska. 
63 Jordbruksverket, Mer om Leadermetoden, www.jordbruksverket.se. Hämtat 2019-08-09. 
64 Se Mötesplats Social Innovation, http://socialinnovation.se/. Hämtat 2019-08-09. 
65 ”Social innovations are innovations that are social in both their ends and their means”, se 
t.ex. Nordregio (2017), Social innovation in local development – Lessons from the Nordic 
countries and Scotland, Nordregio Working Paper 2017:2.  
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på landsbygden, kan betraktas som ett sätt att fylla igen luckor som 
invånarna upplever finns i det offentliga välfärdssystemet. Det kan 
också ses som ett sätt där ideella krafter tillsammans med det offent-
liga kan lösa olika samhällsutmaningar. 

Utifrån ovanstående resonemang kan det dock fortfarande vara 
svårt att ringa in vad som avses med social innovation och därför kan 
några konkreta exempel lyftas fram för att illustrera. Mötesplats 
Social Innovation vid Malmö universitet som finansieras av Malmö 
stad och Vinnova har t.ex. tagit fram 100 exempel på projekt och 
initiativ på olika platser i Sverige som kan betecknas som sociala inno-
vationer. Röstånga Utveckling AB i Skåne är ett exempel som brukar 
lyftas fram, där lokala krafter till en början gick samman för att stoppa 
nedläggningen av en skola. Initiativet ledde till bildandet av en ideell 
förening och så småningom också ett aktiebolag som kunde köpa och 
förvalta fastigheter och därmed utgöra en ekonomisk grund för det 
ideella arbetet. Initiativet beskrivs som en reaktion på försämrad service 
på orten och ett sätt för invånarna att själva ta ett större ansvar för 
servicen.66 

Ett annat exempel som brukar lyftas fram är Svågadalen i Hudiks-
valls kommun, där en politiskt obunden nämnd bildades inom kom-
munen 1996. Nämnden förvaltar skola, förskola, äldreomsorg, kultur 
och fritid samt landsbygdsutveckling inom det geografiska område 
Svågadalen. Nämnden är direktvald men inga politiska partier deltar 
i valet. Nämnden började som ett försök och var till en början en av 
flera kommundelsnämnder i Hudiksvalls kommun. De övriga kom-
mundelsnämnderna lades så småningom ner, men Svågadalsnämnden 
blev kvar. Organisationen Hela Sverige ska leva framhåller att Svåga-
dalsnämndens arbete har fungerat väl och att nämnden inte har haft 
några problem med rekrytering till de olika verksamheterna som nämn-
den har ansvar för.67  

Enligt den information som Kommunutredningen har kunnat in-
hämta finns det inte några exempel från andra kommuner där man 
använder sig av samma eller liknande modell. Organisationen Hela 
Sverige ska leva, men även landsbygdsutvecklare på regional nivå, pe-
kar dock på att Svågadalsnämnden är ett exempel på en nyskapande 

 
66 Herlitz, U. och Arén, H. (2017), Den första samhällsnivån – lokal demokrati, planering och 
finansiering för hållbar utveckling? 
67 Ibid. 
 



SOU 2020:8 Digitalisering och andra kapacitetsstärkande åtgärder 

561 

modell inom den befintliga kommunala förvaltningen i syfte att till-
handahålla välfärdsservice. Den skulle kunna spridas och tillämpas i 
andra kommuner, och kanske då särskilt landsbygdskommuner.68 

Social impact bonds 

Social impact bonds (SIB) är en modell för finansiering där en upp-
dragsgivare, ofta en stat eller en kommun, använder privat kapital för 
att finansiera ett projekt som t.ex. kan drivas av en idéburen aktör. 
Om projektet uppnår vissa på förhand fastställda mål betalar upp-
dragsgivaren (staten eller kommunen) tillbaka kapitalkostnaden samt 
en ränta på det insatta kapitalet. Modellen har prövats främst i Stor-
britannien, USA och Kanada men har också börjat få spridning utan-
för de anglosaxiska länderna, bl.a. till Estland, Nederländerna, 
Frankrike och Belgien.  

Även i Sverige har SIB uppmärksammats.69 Det första konkreta 
exemplet i Sverige på att SIB har tillämpats är Norrköpings kommun 
där det benämns socialt utfallskontrakt. Syftet med utfallskontraktet 
är att förbättra situationen för barn och unga i Norrköpings kommun 
som är placerade i hem för vård och boende (HVB) eller i boenden 
som tillhör Statens institutionsstyrelse (SiS). Investeringsbolaget 
Leksell Social Ventures AB finansierar insatser för målgruppen och 
återbetalning från Norrköpings kommun av de investerade medlen 
kan ske i olika grad beroende på utfall.70 

Social impact bonds har också kritiserats. Forum – idéburna orga-
nisationer med social inriktning menar bl.a. att om SIB används i allt 
större utsträckning av det offentliga finns risk att det tränger undan 
andra finansieringsformer, vilket kan få effekten att det är de relativt 
enkla utmaningarna inom t.ex. det sociala området som adresseras. 
Men organisationen menar att så länge SIB är en av många vägar till 
finansiering så behöver inte riskerna med SIB vara överhängande.71  

Ur kommunernas perspektiv är långsiktigheten i finansieringen en 
viktig aspekt, särskilt om finansieringsformen gäller kommunernas 

 
68 Herlitz, U. och Arén, H. (2017), Den första samhällsnivån – lokal demokrati, planering och 
finansiering för hållbar utveckling? 
69 Se t.ex. Warner, M.E. (2013), ”Private finance for public goods: social impact bonds”, Jour-
nal of Economic Policy Reform, 16(4); se även Institutet för sociala effekter,  
https://institutet.fryshuset.se/social-impact-bond/. Hämtat 2019-09-05. 
70 För mer information, se www.norrkoping.se 
71 Forum – idéburna organisationer med social inriktning, www.socialforum.se/. Hämtat 
2019-09-05. 
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obligatoriska uppgifter. Om finansiären eller utföraren skulle dra sig 
ur uppdraget är det kommunen som har ansvaret för att verksam-
heten ska fortsätta att löpa på. 

18.4 Sammanfattande slutsatser 

Kommunutredningen har enligt direktiven i uppdrag att analysera 
andra åtgärder för att stärka kommunernas kapacitet utöver de struk-
turella åtgärder som behandlats i kapitlen 14–18. Ett ökat och för-
bättrat nyttjande av den potential som finns i digitaliseringen är en 
fråga som särskilt har varit i fokus, men även andra åtgärder behandlas, 
t.ex. betydelsen av lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommuner 
och civilsamhällets roll.  

Regeringen anger i sin digitaliseringsstrategi ambitionen att svenska 
statliga myndigheter, kommuner och regioner ska vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en enklare 
vardag för privatpersoner och företag, en effektiv offentlig sektor 
med hög kvalitet samt fler jobb och ökad tillväxt. Det brukar dock 
ofta riktas kritik mot att digitaliseringen av offentlig sektor i Sverige 
inte går tillräckligt fort, inte minst mot bakgrund av att privatpersoner 
och företag ligger i framkant när det gäller användande och utveckling 
av digitala lösningar. Många steg har dock tagits för att skynda på 
utvecklingen. 

Digitala verktyg kan användas för att upprätthålla och höja kvali-
teten i kommunernas verksamheter. Införandet av digitala lösningar 
och automatisering kan t.ex. frigöra personal så att dessa personer 
kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter som i sin tur kan 
höja kvaliteten i verksamheten. 

Digitalisering är dock en kostnads- och tidskrävande process som 
ställer stora krav på såväl kommunernas olika verksamheter som kom-
munernas ledning och styrning. Det finns stora svårigheter när det 
gäller att uppskatta hur stor den ekonomiska potentialen av digita-
lisering kan vara. 

Det finns också stora skillnader mellan kommuner när det gäller 
att kunna nyttja potentialen i digitala lösningar. Framför allt stora 
kommuner har tillräckliga ekonomiska resurser och möjligheten att 
rekrytera kompetens för att kunna tillämpa digitala lösningar. Befolk-
ningsmässigt små kommuner i glesa områden skulle på vissa områden 
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ha mest att vinna av att tillämpa digitala lösningar för att överbrygga 
avstånd, t.ex. inom skola och hemtjänst, men dessa kommuner har 
samtidigt störst svårigheter att kunna satsa de resurser och rekrytera 
den kompetens som krävs. 

Ett stort hinder för att bättre kunna nyttja digitaliseringens möj-
ligheter är att det i Sverige saknas en nationell digital infrastruktur. 
Detta har lett till att olika myndigheter, sektorer och kommuner har 
utvecklat egna lösningar anpassade efter de egna verksamheternas 
behov. Det finns ett stort behov av gemensamma lösningar för ut-
byte av information, ökat samarbete och ökad effektivitet. 

En viktig aspekt på digitaliseringen är personlig integritet och sekre-
tess. Skyddet av den personliga integriteten måste vägas mot andra 
värden som effektivisering. Omfattande regelverk, t.ex. dataskydds-
förordningen och sekretesslagstiftningen, syftar till att skydda den 
personliga integriteten, men hindrar ibland ett effektivt utnyttjande 
av data. 

Tillgång till fast bredband med hög prestanda är en grundförut-
sättning för att kommunerna ska kunna använda sig av digitaliser-
ingens möjligheter. Det handlar inte bara om utbyggnad av fast bred-
band utan också om att underhålla och uppgradera befintlig digital 
infrastruktur. Det finns fortfarande stora skillnader när det gäller 
tillgång till fast bredband mellan olika delar av landet samt mellan 
flerfamiljshus och enfamiljshus. 

En annan viktig åtgärd för att stärka kommunernas kapacitet är 
utbyte av erfarenheter och lärande mellan kommunerna. Det finns 
ett stort antal nätverk och plattformar redan i dag som syftar till just 
detta. Inte minst SKR bedriver en omfattande verksamhet för lärande, 
stöd och erfarenhetsutbyte mellan kommuner, men det finns också 
en rad andra fristående organisationer och nätverk. Utmaningen är 
dock ofta att det krävs en viss mottagningskapacitet i form av tid och 
resurser att använda sig av dessa nätverk och plattformar. Det är en 
mottagningskapacitet som de befolkningsmässigt små kommunerna 
ofta saknar. 

Det finns en lång tradition av samverkan mellan kommuner och 
civilsamhällets organisationer och initiativ har tagits på senare år för 
att utveckla den roll som civilsamhällets organisationer kan spela i 
leveransen av välfärdstjänster. En grundläggande utgångspunkt är 
dock att det finns begränsningar i hur stor utsträckning kommunerna 
kan avhända sig vissa obligatoriska uppgifter till civilsamhällets orga-
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nisationer. Givet detta är frågan vilken roll som civilsamhällets orga-
nisationer skulle kunna spela för att stärka kommunernas kapacitet 
i framtiden. Det handlar om att utveckla former för samverkan 
mellan kommuner och civilsamhällets organisationer som är möjliga 
för kommunerna och som garanterar långsiktigheten i verksamheterna. 
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19 En strategi för stärkt kapacitet 
i kommunerna 

I enlighet med direktivet1 föreslår Kommunutredningen en strategi 
för hur kommunernas kapacitet att möta samhällsutvecklingen ska 
stärkas. I strategin redogörs för de ställningstaganden som utredningen 
har gjort och vilken riktning som det fortsatta statliga arbetet med 
att stärka kommunernas kapacitet bör ta. I strategin behandlas också 
statens ansvar för kommunernas förutsättningar. De åtgärder som 
ingår i strategin har olika tidsperspektiv. I strategin ingår därför en 
översiktlig tidplan för dessa åtgärder. De förslag och bedömningar som 
Kommunutredningen lägger fram beskrivs mer utförligt i kapitel 20. 

En kommun behöver ha driftskapacitet, dvs. tillräcklig kompe-
tens och tillräckliga resurser för att leverera välfärdstjänster, men 
den behöver också ha utvecklingskapacitet, dvs. tillräcklig kapacitet 
att utveckla de olika verksamheterna och kommunen som helhet. 
Det kapacitetsbegrepp som Kommunutredningen använder finns när-
mare beskrivet i kapitel 12. Driftskapacitet handlar i stor utsträck-
ning om den dagliga driften, medan utvecklingskapacitet mer kan 
knytas till ett framtidsperspektiv. De båda kapacitetsbegreppen har 
därmed olika tidsperspektiv, där en kommuns utvecklingskapacitet 
har stor betydelse för kommunens framtida utveckling. En tillräcklig 
utvecklingskapacitet är också nödvändig för att långsiktigt kunna 
trygga en tillräcklig driftskapacitet. 
  

 
1 Dir. 2017:13 Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen s. 13. 
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19.1 Varför har vi kommuner? 

Den svenska samhällsmodellen bygger på ett decentraliserat synsätt 
där kommunerna ansvarar för en stor del av välfärdstjänsterna.  

Den kommunala självstyrelsen medför i grunden hög effektivitet 
och goda förutsättningar att ge medborgarna nödvändig service. Moti-
ven bakom stark kommunal självstyrelse är bl.a. att välfärdsservicen 
kan vara mer flexibel och bättre anpassas till lokala förutsättningar 
och medborgarnas behov, jämfört med om ansvaret hade legat enbart 
på staten (se kapitel 4). Dessutom medför den kommunala självsty-
relsen en flexibilitet för att klara olika framtida utmaningar och ger 
förutsättningar för ett stabilt och långsiktigt utförande av välfärds-
uppgifterna. Medborgarna får också genom den kommunala självsty-
relsen kortare vägar till beslutsfattarna inom många frågor som är 
väsentliga för dem. Närheten mellan väljare och förtroendevalda inne-
bär att ansvarsutkrävandet underlättas. En grundförutsättning för 
Kommunutredningens uppdrag är att den svenska decentraliserade 
samhällsmodellen med starka och självständiga kommuner ska värnas.2  

Kommunutredningens utgångspunkt är att alla kommuner ska ha 
tillräcklig kapacitet för att långsiktigt kunna sköta sina uppgifter. 
Strategin syftar till att ge bättre förutsättningar för stärkt kapacitet i 
kommunerna och bibehålla modellen med starka självständiga kom-
muner, samt möjliggöra för ytterligare decentralisering av uppgifter 
till den lokala nivån i framtiden om riksdagen fattar beslut om det. 
En decentraliserad samhällsmodell kräver robusta kommuner. 

19.2 Kommunernas utmaningar 

Av kapitel 6, 7 och 12 framkommer att det huvudsakligen är två sam-
hällstrender som medför påtagligt ökade utmaningar för de svenska 
kommunerna: demografi och urbanisering.  

De demografiska skillnaderna mellan olika kommunkategorier3 
har tilltagit betydligt sedan kommunreformen 1974 – dels i fråga om 
befolkningens ålderssammansättning, dels i fråga om befolknings-
storlek. Skillnaderna i förutsättningar för de minsta respektive de 

 
2 I utredningens direktiv anges bl.a. att ”För att kommunerna långsiktigt ska kunna möta de 
ovan beskrivna utmaningarna krävs att de har förutsättningar och kapacitet som står i pro-
portion till deras uppgifter”.  
3 För en förklaring av kommunkategorierna, se avsnitt 6.1.1. 
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största kommunerna fortsätter dessutom att öka. Befolkningsför-
ändringarna följer tydliga mönster där små kommuner långt från 
större städer fortsätter att krympa medan medelstora och stora stä-
der växer (se kapitel 6). Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) befolk-
ningsprognos från april 2018 beräknas 21 kommuner ha en befolk-
ning under 5 000 invånare 2040 jämfört med 2018 då 15 kommuner 
hade under 5 000 invånare. Totalt 16 av de 21 kommunerna som beräk-
nas ha under 5 000 invånare 2040 är ytstora kommuner i Norrbottens, 
Västerbottens och Jämtlands län medan resterande kommuner finns 
i Östergötlands, Dalarnas, Värmlands och norra Västra Götalands 
län. Samtidigt kommer antalet kommuner med över 100 000 invå-
nare att öka. Enligt SCB:s befolkningsprognos beräknas 27 kommu-
ner ha en befolkning över 100 000 invånare 2040 jämfört med 2018, 
då 18 kommuner hade en befolkning på över 100 000 invånare. Befolk-
ningen koncentreras därmed alltmer till de medelstora och stora kom-
munerna med omkringliggande kranskommuner. 

Befolkningsmässigt små kommuner nära en större stad har i regel 
en positiv befolkningsutveckling medan befolkningsmässigt små kom-
muner belägna långt från en större stad i regel har en negativ utveck-
ling. Dessutom medför de demografiska förändringarna en allt större 
andel äldre, samt en stagnerande eller minskande andel av befolk-
ningen i yrkesverksam ålder.  

Den nuvarande kommunindelningen utgår från de förhållanden 
som rådde på 1960-talet. Ett av motiven till 1974 års kommunreform 
var att kommunerna i så stor grad som möjligt skulle motsvara ett 
funktionellt område där människor arbetar och bor. Den admini-
strativa indelningen skulle anpassas till det funktionella regionmönstret 
och metoden för det var den s.k. centralortsteorin (se kapitel 2). 
År 1970 fanns 187 lokala arbetsmarknadsregioner enligt SCB, medan 
antalet 2017 hade minskat till endast 70. Regionförstoringen innebär 
att den nuvarande kommunindelningen i allt mindre grad speglar en 
funktionell indelning i form av lokala arbetsmarknadsregioner. 

De demografiska förändringarna innebär att trycket ökar för alla 
typer av kommuner. För kraftigt expanderande storstadskommuner 
ökar kraven på investeringar, eftersom bl.a. nya förskolor, skolor 
och äldreboenden behöver byggas. Storstadsområdena har också stora 
utmaningar med segregation och socialt utsatta områden. För små 
kommuner med minskande befolkning kan det ligga en särskild ut-
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maning i att det finns ett behov av att hantera uppskjutna invester-
ingsbehov samtidigt som befolkningen minskar. 

En del av problematiken är att de mindre kommunerna börjar 
närma sig trösklar när de är för små för att kunna upprätthålla tillräck-
lig kapacitet och kompetens. Det bör poängteras att dagens situation 
skiljer sig från 1980- och 1990-talen, eftersom folkmängden i de 
minsta kommunerna i dag är på betydligt lägre nivåer än vad de var 
då. Enligt tillgängliga befolkningsprognoser förväntas därtill de krym-
pande kommunerna fortsätta minska medan de större kommunerna 
förväntas fortsätta öka sin befolkning. Skillnaderna i kommunernas 
storlek, resurser och kapacitet kommer därmed att tillta ytterligare. 

De demografiska utmaningarna medför två tydliga konsekvenser 
för kommunerna – dels tilltar pressen på kommunernas ekonomi 
eftersom behoven av kommunal service ökar samtidigt som andelen 
av befolkningen i arbetsför ålder minskar, dels kommer arbetskrafts- 
och kompetensbristen att bli allt mer påtaglig. Den bild som fram-
träder är att samtliga kommunkategorier ställs inför ökade utma-
ningar. Det är dock svårt att bortse från att de befolkningsmässigt 
minsta kommunerna står inför en särskilt svår situation sett ur ett 
kapacitetsperspektiv. 

19.3 Strukturella åtgärder som har övervägts 

I Kommunutredningens uppdrag har det ingått att analysera fyra olika 
strukturella åtgärder för att stärka kommunernas kapacitet: utökad 
samverkan, frivillig kommunsammanläggning, generell förändring av 
kommunernas uppgifter samt asymmetrisk ansvarsfördelning. Kom-
munutredningen har i kapitel 13–17 analyserat hur dessa åtgärder kan 
stärka kommunernas drifts- och utvecklingskapacitet. Analyserna 
omfattar även åtgärdernas påverkan på ekonomisk effektivitet och 
lokal demokrati. 

Kommunutredningen har också i viss mån beaktat andra åtgärder 
för att stärka kommunernas kapacitet. Digitaliseringen med dess 
möjligheter att effektivisera kommunernas verksamheter är en av de 
åtgärder som främst lyfts fram av kommunerna. Förutom digitali-
sering har andra åtgärder diskuterats, t.ex. ett mer systematiskt lärande 
mellan kommuner och en utveckling av det civila samhällets roll (se 
kapitel 18).  
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Frågor som handlar om verksamhetsutveckling ingår i princip inte 
i Kommunutredningens uppdrag. Utredningens fokus är i stället vilka 
strukturella åtgärder som bör vidtas för att ur ett systemperspektiv 
stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter. System-
perspektivet innebär att fokus sätts på vilka ramar som kommunerna 
har att agera inom.  

19.3.1 Kommunal samverkan 

Samverkan mellan kommuner skapar förutsättningar för att stärka 
kommunernas driftskapacitet, t.ex. genom att underlätta kompe-
tensförsörjningen av personer med specialistkompetens eftersom 
kommuner kan dela på sådana tjänster. Kommunal verksamhet som 
bygger på samverkan medför dock ett mått av sårbarhet, eftersom 
kommunen blir beroende av andra kommuner för att kunna sköta 
sina uppgifter.  

Det finns enligt Kommunutredningen även nackdelar med sam-
verkan ur demokratisk synvinkel. Nackdelarna handlar om minskad 
kontroll och rådighet över verksamheten, ökad komplexitet för 
väljare och förtroendevalda samt minskad möjlighet för väljarna till 
ansvarsutkrävande. Samverkan kan dock innebära en ökad förmåga 
att leverera service till medborgarna, vilket i sin tur kan leda till att 
förtroendet för den kommunala organisationen stärks.  

För att skapa en effektiv samverkan krävs att de ingående kom-
munerna har tillräcklig kapacitet att aktivt kunna bidra till samverkan. 
Samverkan förutsätter också att de samverkande parterna långsiktigt 
kan komma överens och stå för sina åtaganden. Genomgången i 
kapitel 13 visar dock att samverkan i dag i stort sett inte omfattar de 
kostnadsmässigt stora kommunala verksamheterna som t.ex. grund-
skola och äldreomsorg, vilket gör att potentialen i samverkan begränsas.  

Kommunutredningen bedömde redan i sitt delbetänkande att sam-
verkan inte är den enda lösningen på kommuners strukturella utma-
ningar, särskilt mot bakgrund av de framtida utmaningar som kom-
munerna ställs inför.4 

Kommunutredningen anser att samverkan kan ge ökade förut-
sättningar för att stärka kommunernas kapacitet, men om samverkan 

 
4 SOU 2017:77 s. 245. 
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inte visar sig leda till tillräckliga kapacitetsförstärkningar kan det 
finnas behov av förändringar i kommunstrukturen. 

19.3.2 Asymmetrisk ansvarsfördelning 

Kommunutredningen har också analyserat möjligheten att införa en 
asymmetrisk ansvarsfördelning som skulle innebära att vissa kom-
muner skulle få ett större ansvarsområde än andra. Utredningen kan 
utifrån analysen konstatera att det finns många svårigheter med en 
heltäckande asymmetrisk modell där befolkningsmässigt stora kom-
muner skulle ha ansvar för fler uppgifter än kommuner som har en 
mindre befolkningsmängd.  

Det finns tre huvudsakliga varianter för överlämnande av ansvaret 
för en uppgift i en asymmetrisk modell: 

1. Ansvaret kan flyttas från en kommun till en annan kommun,  

2. ansvaret kan flyttas från en kommun till den nationella eller regio-
nala nivån, eller 

3. ansvaret kan flyttas från den nationella eller regionala nivån till en 
kommun. 

Den första varianten, där vissa kommuner övertar ansvaret för andra 
kommuners uppgifter, skulle innebära att väljarnas möjlighet till 
ansvarsutkrävande i de kommuner som överlämnar uppgifter till andra 
kommuner upphör. Däremot skulle inte lika stora negativa demo-
kratikonsekvenser uppstå i den andra varianten, där uppgifter över-
förs från vissa kommuner till den nationella eller regionala nivån. 
Väljarna skulle då fortfarande kunna utkräva ansvar i riksdags- eller 
regionval, även om avståndet till de förtroendevalda blir längre. Den 
tredje varianten, dvs. asymmetri som går i decentraliserande riktning 
där vissa kommuner får överta ansvaret för uppgifter som ligger på 
den nationella eller regionala nivån, skulle däremot kunna få positiva 
effekter för demokratin, eftersom ansvaret flyttas till lokalt förtro-
endevalda och därmed närmare medborgarna. 

Genomgången i kapitel 16 och 17 visar också att finansieringen 
av de uppgifter som överförs till kommuner skulle bli komplex och 
svår att hitta en bra lösning på. Det gäller särskilt vid en asymmetrisk 
modell som innebär att vissa kommuner tar över ansvaret för viss verk-
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samhet från andra kommuner. Däremot bör det vara något enklare 
att hitta lösningar för finansieringen om vissa kommuner tar över 
ansvaret för en verksamhet från staten. Det kan t.ex. hanteras genom 
att staten ger dessa kommuner kostnadsersättning för den verksam-
het som överförs till kommunerna.  

Om en asymmetrisk modell införs som innebär att en del kom-
muner har färre uppgifter än andra kommuner, kan det vidare uppstå 
svårigheter för de kommuner som har ett mer begränsat ansvars-
område att rekrytera personal och personer till politiska uppdrag, då 
det kan upplevas vara mindre attraktivt att vara verksam i sådana 
kommuner.  

Kommunutredningen bedömer att en heltäckande asymmetrisk 
modell inte är en önskvärd väg att gå för att stärka kommunernas 
kapacitet, eftersom nackdelarna jämfört med dagens system bedöms 
vara alltför stora. En asymmetrisk modell innebär inte heller i grun-
den att kommunernas kapacitet stärks, utan snarare handlar det om 
att anpassa kommunernas uppgifter efter deras nuvarande och för-
väntade framtida kapacitet. Med hänsyn till avigsidorna med införan-
det av en asymmetrisk modell lämnar Kommunutredningen inget 
förslag om att införa en heltäckande asymmetrisk modell i Sverige 
där vissa kommuner tar över uppgifter från andra kommuner. Kom-
munutredningen anser att den nuvarande symmetriprincipen där alla 
kommuner huvudsakligen har samma uppgifter bör behållas. Där-
emot anser Kommunutredningen att det bör vara möjligt att göra 
vissa avsteg från symmetriprincipen om det handlar om att ytter-
ligare föra över ansvar från staten till vissa kommuner förutsatt att 
finansiering medföljer.  

19.3.3 Generell förändring av kommunernas ansvar 
och uppgifter 

En generell förändring av kommunernas uppgifter kan i princip gå i 
två riktningar: antingen kan uppgifter som i dag ligger på den lokala 
nivån flyttas till den regionala eller nationella nivån, eller så kan upp-
gifter som i dag ligger på nationell eller regional nivå flyttas till den 
lokala nivån. I det senare fallet, där uppgifter flyttas till den lokala 
nivån, kan kommunernas kapacitet stärkas genom att kommunerna 
får nya uppgifter och därigenom kan bygga upp utökad kompetens. 
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Kommunutredningen bedömer att det kan finnas skäl att pröva 
om viss statlig verksamhet kan föras över till kommunerna. Det skulle 
exempelvis kunna handla om vissa delar av arbetsmarknadspolitiken. 
En sådan åtgärd måste dock bygga på att kommunerna har tillräcklig 
kapacitet för att kunna hantera sådana tillkommande uppgifter. Kom-
munutredningen bedömer att en framkomlig väg kan vara att inom 
den försöksverksamhet som föreslås (se avsnitt 19.4.5) öppna för att 
pröva att överföra vissa statliga uppgifter till kommunerna.  

19.3.4 Frivilliga kommunsammanläggningar 

Kommunutredningen uppfattar den demografiska utvecklingen som 
en pågående strukturell förändring där många små kommuner fort-
sätter att tappa befolkning medan många större kommuners befolk-
ning ökar. Att det är en pågående process gör att dess påverkan på 
kommunernas förutsättningar kommer att tillta med tiden. Skillna-
derna i kommunernas förutsättningar och resurser kommer därmed 
att växa. Sammanläggningar av kommuner kan bidra till att utjämna 
skillnaderna i kommunernas befolkningsmässiga storlek och förut-
sättningar.  

Erfarenheter från Norge och Finland och även från kommun-
blocksreformen i Sverige (se kapitel 2 och 3), visar att om målet och 
syftet är att stimulera sammanläggningar så ger frivillighet ett mycket 
begränsat resultat i form av sammanlagda kommuner. Erfarenhe-
terna från Norge visar att det inte i första hand är de allra minsta kom-
munerna med de största kapacitetsutmaningarna som slås samman, 
vilket i sin tur skulle kunna få effekten att skillnaderna i befolknings-
storlek mellan norska kommuner ökar.  

Som framgått tidigare i kapitel 14 och 17 bedöms de ekonomiska 
effekterna av en ny kommunreform som förhållandevis begränsade 
avseende kommunernas kostnader. Erfarenheter från den kommun-
reform som genomfördes i Danmark 2007 pekar dock på att de kom-
muner som gått samman förbättrade sina ekonomiska resultat i för-
hållande till kommuner som inte gått samman. Det har också skett 
viss effektivisering inom administrationen, samt vad gäller gator och 
vägar hos de kommuner som gått samman, samtidigt som kostna-
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derna för arbetsmarknadsåtgärder har ökat. Erfarenheterna från 
Danmark pekar därmed på vissa ekonomiska effekter.5 

Det som framstår som tydligare är dock att kommunsammanlägg-
ningar stärker kommunernas utvecklingskapacitet och därmed på sikt 
är en förutsättning för att kommunerna ska kunna upprätthålla en 
tillräcklig driftskapacitet. En större kommun har i regel en större 
strategisk förmåga att arbeta med utvecklingsfrågor som långsiktigt 
stärker kommunen. En större kommun har också bättre möjligheter 
att ha vissa specialisttjänster, samt att bygga upp och fördela perso-
nalresurser inom den kommunala organisationen. 

19.4 Strukturella åtgärder med olika tidsperspektiv  

Kommunutredningen konstaterar att samverkan ger förutsättningar 
för att stärka kommunernas driftskapacitet. Den övergripande slut-
satsen är dock att det i ett framtidsperspektiv kan finnas behov av en 
förändrad kommunstruktur för att värna den decentraliserade sam-
hällsmodellen. Utredningen vill även understryka att det krävs en 
kombination av olika åtgärder på såväl kort som lång sikt för att 
kommunerna ska ha tillräcklig kapacitet att utföra sitt uppdrag. Åtgär-
derna kan dessutom se olika ut beroende på kommunernas geografi 
och andra strukturella förutsättningar.  

Utgångspunkten när det gäller kommunsammanläggningar är att 
dessa ska bygga på frivillighet, vilket innebär att det är kommunerna 
själva som ska besluta om de önskar genomföra en kommunsamman-
läggning. Strategisk samverkan mellan kommuner kan bedömas som 
en tillräcklig åtgärd av vissa kommuner, medan andra kommuner kan 
se en utvecklad samverkan som ett steg på vägen mot samman-
läggning. 

Utredningen föreslår också en försöksverksamhet för kommuner, 
som innebär att de kan ges undantag från statliga regleringar. Det 

 
5 De danska och svenska kommunsystemen har många likheter, men det bör ändå understrykas 
att det finns skillnader i kommunernas ekonomiska förutsättningar och uppgifter, samt i den 
statliga styrningen av kommunerna, vilket gör att jämförelser måste göras med viss försik-
tighet. De geografiska förutsättningarna skiljer sig dessutom åt mellan Sverige och Danmark. 
Samtidigt bör det tas i beaktande att den danska reformen har varit föremål för utvärderingar, 
både initierade av den danska regeringen och av olika forskarmiljöer, och att det därför finns 
förhållandevis många studier av effekter av kommunsammanläggningar från den danska 
kontexten. Norge genomför för närvarande en kommunreform men eftersom de första kom-
munerna går samman den 1 januari 2020 är det ännu inte möjligt att säga något om effekter av 
kommunsammanläggningar i Norge (se också kapitel 3 och kapitel 14).  
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ska vara fråga om försök som syftar till att pröva sätt att stärka kapa-
citeten i kommunerna, möjliggöra anpassning av verksamhet till lokala 
förhållanden eller minska statliga regleringar. Det kan handla om 
försök inriktade på strukturförändringar men också om försök av mer 
verksamhetsutvecklande karaktär. 

Kommunerna har redan i dag stora möjligheter att utöka sin sam-
verkan och pröva olika modeller för samverkan. Utöver de offentlig-
rättsliga formerna för samverkan; kommunalförbund och gemen-
samt nämnd finns också möjlighet att bilda gemensamma företag och 
samverka genom avtal. Kommunutredningen bedömer att det finns 
möjlighet att utvidga samverkan mellan kommuner utan ytterligare 
ändringar i lagstiftningen. 

Den möjlighet till generell avtalssamverkan som infördes den 
1 juli 2018 är en förhållandevis enkel lösning för kommuner som inte 
har tillräcklig kapacitet att sköta vissa uppgifter. Ökad användning 
av avtalssamverkan, t.ex. kring specialisttjänster och myndighetsut-
övning, ger förutsättningar för att stärka kommunernas driftskapa-
citet. Det finns samtidigt nackdelar och hinder med avtalssamver-
kan, liksom med all typ av samverkan. Det handlar t.ex. om att det 
kräver tid och resurser att bygga tillit i samverkanskonstellationer 
och om att det kan uppstå slitningar över tid mellan kommuner som 
har ingått ett avtal. Upphandlingsregelverket kan vidare innebära en 
begränsning. En omfattande användning av avtalssamverkan kan också 
leda till att det blir svårt att ha överblick över vem som ansvarar för 
utförandet av verksamheten. 

19.4.1 Strategisk samverkan i mer fasta 
samverkanskonstellationer  

Det finns enligt Kommunutredningen behov av att utveckla sam-
verkan och försöka minimera de nackdelar som finns med samver-
kan. Ett sätt att minimera nackdelarna och förbättra möjligheterna 
till kapacitetsförstärkning i kommunerna skulle kunna vara att kom-
munerna ingår en strategisk samverkan i mer fasta samverkanskon-
stellationer (se även kapitel 13). Det finns flera exempel på att sådan 
samverkan mellan kommuner existerar redan i dag. 
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Kommunutredningen menar att en strategisk samverkan känne-
tecknas av följande: 

 Samverkan sker huvudsakligen i mer fasta kommunkonstellationer 
som möjliggör att långsiktighet och tillit kan byggas upp inom sam-
verkanskonstellationerna. 

 Samverkan sker utifrån en samlad kommunövergripande analys av 
kommunens behov av samverkan inklusive en bedömning av vad 
behoven är i framtiden. 

 Samverkan sker med ett större djup, vilket innebär att verksam-
heten i högre grad omfattar gemensamt utförande av service och 
välfärdsuppgifter, med gemensamma investeringar, snarare än 
genom enstaka tjänsteutbyten inom verksamheter eller funktioner.  

 Kommunerna agerar i ökad utsträckning gemensamt i olika typer 
av utvecklingsfrågor.  

Strategisk samverkan i mer fasta kommunkonstellationer skulle kunna 
skapa bättre kontinuitet och bättre förutsättningar för långsiktighet 
och tillit mellan de samverkande kommunerna. Med en ökad kon-
tinuitet och ökad tillit kan också förutsättningar skapas för att bred-
den i samverkan ökar, vilket innebär att fler av kommunernas uppgifter 
berörs, exempelvis inom de kostnadsmässigt stora verksamheterna 
skola, vård och omsorg. 

Strategisk samverkan utgår från en analys av kommunens mer 
framtidsinriktade och samlade behov av samverkan, snarare än från 
lösningar av enskilda behov allt eftersom de uppstår. Strategisk sam-
verkan skulle kunna skapa en större tydlighet och ge en bättre över-
blick över vilka verksamheter som kommunerna samverkar kring, 
vilket underlättar ansvarsutkrävandet, jämfört med om kommuner 
ingår många olika samverkansavtal med olika kommuner. 

Mycket av dagens samverkan mellan kommuner initieras av ett 
specifikt behov inom en enskild verksamhet eller funktion vilket gör 
att samverkan avseende enskilda resurser och kompetenser är vanligt 
förekommande. Den ekonomiska effekten blir dock begränsad om 
samverkan endast avser enskilda aktiviteter eller resurser utifrån en 
begränsad del av budgeten. Strategisk samverkan skulle kunna leda 
till att de kommuner som samverkar gör det inom fler verksamhets-
områden och med större djup. En sådan mer djupgående och om-
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fattande samverkan kan ge mer bestående effekter genom att den är 
svårare att ändra efter skiften i politiken. En mer strategisk samver-
kan kan också innebära att kommunerna i högre utsträckning agerar 
utifrån att de är sammankopplade i en funktionell region. Det kan 
exempelvis handla om gemensam näringslivspolitik, samordnad över-
siktsplanering och bostadsförsörjning, samordning av infrastruktur-
investeringar vad gäller vatten- och avloppshantering samt kompe-
tensförsörjning. Det bör också kunna omfatta ett gemensamt agerande 
i förhållande till statliga myndigheter. 

Det finns dock även problematiska aspekter på strategisk samver-
kan. Ett motiv vid samverkan är att kommunerna har möjlighet att 
ingå olika samverkanskonstellationer utifrån specifika behov inom 
olika verksamheter. I en mer fast kommunkonstellation skulle det 
inte finnas samma utrymme att anpassa befolkningsunderlaget och 
geografin specifikt till de olika frågor som ska hanteras. Även om det 
kan bli tydligare vilka verksamheter kommunerna samverkar kring jäm-
fört med i fallet med avtalssamverkan, så är även strategisk samverkan 
problematisk när det gäller möjligheten till ansvarsutkrävande. Väl-
jarna får fortfarande en mindre möjlighet att utkräva ansvar jämfört 
med om verksamheten bedrivs av endast den egna kommunen. Stra-
tegisk samverkan skulle dock kunna öka tydligheten kring vem som 
har ansvaret samt ge förbättrade möjligheter att stärka driftskapa-
citeten i jämförelse med avtalssamverkan och andra samverkansfor-
mer på enskilda verksamhetsområden.  

En mer utvecklad strategisk samverkan kan för vissa kommuner 
bedömas som en tillräcklig åtgärd, medan andra kommuner kan se 
strategisk samverkan som ett steg på vägen mot sammanläggning för 
att öka kapaciteten i den kommunala verksamheten.  

19.4.2 Frivilliga kommunsammanläggningar behöver stödjas 

För att långsiktigt värna den decentraliserade samhällsmodellen med 
stark kommunal självstyrelse, och för att kunna hantera de ut-
maningar som kommunerna står inför behöver varje kommun ha till-
räcklig kapacitet. Kommunutredningen menar att åtgärder som sam-
verkan, ökade statliga resurser och förbättrad statlig styrning kan 
skapa förutsättningar för att stärka kommunernas driftskapacitet. 
Utvecklingen i ett framtidsperspektiv pekar dock på att det finns 
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behov av en förändrad kommunstruktur med syfte att stärka kom-
munernas utvecklingskapacitet och därmed i förlängningen garan-
tera kommunernas driftskapacitet. 

Kommunutredningens uppfattning är att det är rimligt att den kom-
munala indelningen anpassas efter samhällsförändringar vid vissa till-
fällen. Den kommunindelning som infördes i början av 1970-talet 
kan inte en gång för alla utgöra en optimal indelning, inte minst med 
tanke på de senaste decenniernas ökande demografiska skillnader och 
funktionella sammanlänkning av kommuner. Mot bakgrund av att 
kommunerna har tillförts en rad nya uppgifter sedan de senaste kom-
munsammanläggningarna bedömer Kommunutredningen att kommu-
nerna skulle behöva vara större än vad riktvärdena för 1974 års kom-
munsammanläggningar angav. Riktvärdena var då att kommunerna 
skulle ha 6 500–8 000 invånare för att klara grundskoleverksamheten 
och 30 000 invånare för att utgöra en fungerande arbetsmarknad. 

19.4.3 Kommunernas skilda strukturella förutsättningar 

I följande avsnitt används fyra kommunala geografier för att illu-
strera vilka möjligheter och begränsningar olika strukturella förut-
sättningar har på möjligheterna att utöka samverkan och att genom-
föra sammanläggningar av kommuner. 

Kommuner med stor geografisk yta 

Uppenbara svårigheter kan uppstå om den typ av kommuner som 
har stor geografisk yta, företrädesvis i Norrlands inland, skulle gå 
samman. De långa avstånden inverkar även på dessa kommuners 
möjligheter att bedriva samverkan på ett effektivt sätt.  

Långa avstånd innebär svårigheter att uppnå ekonomiska skal-
fördelar i den kommunala verksamheten, eftersom kommunala verk-
samheter som förskola, skola och äldreomsorg behöver bedrivas nära 
eller t.o.m. i, invånarnas hem. De modellberäkningar som Kommun-
utredningen gjort (se kapitel 14) indikerar att det därför generellt skulle 
vara svårt att uppnå stora kostnadsbesparingar i kommunernas stora 
verksamheter vid en sammanläggning. Däremot skulle sammanlägg-
ningar även i de ytstora kommunerna kunna förbättra organisatio-
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nens förutsättningar att arbeta utvecklingsinriktat genom att en större 
kritisk massa kan byggas upp inom kommunens ledningsfunktioner. 

Det finns indikationer på att särskilt de mycket avlägsna lands-
bygdskommunerna har svårt att rekrytera förtroendevalda till politiska 
uppdrag (se kapitel 9). Förutsättningarna att rekrytera till förtro-
endeposter skulle kunna förbättras vid en sammanläggning, eftersom 
det skulle finnas fler invånare som kan ta på sig politiska uppdrag. 

Även om det i de geografiskt stora kommunerna hade funnits 
goda möjligheter att rekrytera till förtroendeuppdrag för att uppnå 
en vital och levande lokal demokrati, får dessa kommuner allt svårare 
att upprätthålla tillräcklig kapacitet att leverera välfärdstjänster till 
sina medborgare. En väl fungerande lokal demokrati består inte bara 
i att det är möjligt att rekrytera till olika förtroendeuppdrag och att 
väljarna har insyn i politiken och möjlighet att utkräva ansvar av de 
förtroendevalda. En väl fungerande lokal demokrati behöver också 
ha förmåga att leverera de välfärdstjänster som medborgarna förvän-
tar sig (se kapitel 14). Kommunutredningen bedömer att många av 
de geografiskt stora och befolkningsmässigt minskande kommunerna, 
kommer att få tilltagande problem med att långsiktigt upprätthålla 
tillräcklig kapacitet för att kunna leverera välfärdstjänster med god 
kvalitet. Ett politiskt system som inte har förmåga att leverera väl-
färdstjänster till rimliga kostnader och till rimlig kvalitet riskerar att 
tappa sin legitimitet hos väljarna. 

En utmaning vid sammanläggning av kommuner som gäller för 
alla typer av kommuner, och kanske särskilt för ytstora kommuner, 
är frågan om hur den nya kommunen ska organiseras. I en samman-
slagen kommun som består av befolkningsmässigt jämnstora kom-
muner kan frågan om var verksamheten ska placeras vara känslig. 
Det kan leda till farhågor om att vissa delar av den nya kommunen 
riskerar att missgynnas vid en sammanläggning, vilket skulle kunna 
bli särskilt problematiskt i en ytstor kommun eftersom medborgarna 
där kan uppleva att avstånden till kommuncentrum och olika typer 
av service blir alltför långa. Ett oberoende processtöd kan därför vara 
särskilt viktigt när det gäller att tillse att de olika kommunerna som 
ska läggas samman får inflytande både i processen fram till samman-
läggning och efter att en sammanläggning har genomförts. 

Långa geografiska avstånd utgör ett hinder som måste tas i beak-
tande både när det gäller utökad och mer strategisk samverkan mellan 
kommuner och sammanläggningar av kommuner. Kommunutred-
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ningen gör ändå bedömningen att strategisk samverkan och, på längre 
sikt, sammanläggningar kan vara lämpliga åtgärder för att stärka kom-
munernas drifts- och utvecklingskapacitet även i dessa områden. 

Jämnstora kommuner med korta avstånd 

En annan typ av kommunkonstellation är kommuner som är relativt 
jämnstora och där avstånden är korta mellan centralorterna. Den 
typen av kommuner samverkar i dag ofta med varandra på olika om-
råden, framför allt när det gäller administration och tekniska tjänster 
och dessa kommuner för ofta också diskussioner om hur samverkan 
skulle kunna utvecklas i mer strategisk riktning. Exempel på en sådan 
kommunkonstellation är Köping, Arboga och Kungsör. Ett annat 
exempel är Mariestad, Töreboda och Gullspång. Den här typen av 
kommuner har ofta en förhållandevis gynnsam lokalisering med när-
het till en eller flera större städer. Samtidigt står även dessa kommuner 
inför utmaningar kopplade till kompetensförsörjning och ökad press 
på den kommunala ekonomin. Kommunutredningen gör därför be-
dömningen att en mer strategisk samverkan, och på längre sikt fri-
villig sammanläggning, skulle vara motiverat i denna typ av kommuner, 
framför allt eftersom det skulle kunna underlätta kompetensförsörj-
ningen, inte minst vad gäller specialisttjänster. Genom att på längre 
sikt gå ihop i en större kommun skulle förutsättningarna att skapa en 
kritisk massa inom kommunens ledningsfunktioner, men också inom 
olika kommunala professioner förbättras. Det skulle i sin tur kunna 
leda till ökad drifts- och utvecklingskapacitet. 

I likhet med vad som gäller för ytstora kommuner skulle en utma-
ning kunna vara frågan om hur den nya kommunen ska organiseras 
vid en sammanläggning av jämnstora kommuner med korta avstånd. 
Även här kan ett oberoende processtöd vara särskilt viktigt för att 
garantera att de olika kommundelarna får inflytande under och efter 
en sammanläggningsprocess. 
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Täta kommuner nära en större stad 

Kommuner runt medelstora och större städer har allt mer vuxit sam-
man i funktionella regioner där människor ofta bor i en kommun 
och arbetar i en annan. En tät kommun nära en större stad är därför 
i praktiken ofta en del av en större funktionell storstadsregion. 

Kapacitetsutmaningen för dessa kommuner är att den territoriella 
indelningen i allt mindre grad överensstämmer med en funktionell 
arbetsmarknadsregion. Även om kommunen har tillräcklig kapacitet 
att sköta sin verksamhet har vissa frågor en större geografi än kom-
munens indelning. Det handlar främst om frågor inom fysisk planer-
ing, bostäder och infrastruktur men även inom områden som gym-
nasieskola och räddningstjänst. Även olika typer av utvecklingsfrågor, 
t.ex. lokalt tillväxtarbete och lokal attraktivitet, har ofta en större 
funktionell geografi än den kommunala indelningen. 

Det är inte i första hand täta kommuner nära en större stad som 
skulle behöva slås samman, eftersom dessa kommuner i de flesta fall 
har tillräcklig både drifts- och utvecklingskapacitet. Däremot skulle 
det finnas fördelar för dessa kommuner att i ännu större utsträck-
ning än i dag arbeta med strategisk samverkan. Det skulle kunna ge 
bättre förutsättningar för att hantera kollektiva problem, exempelvis 
rörande bostadsbyggande, infrastruktur, samt övriga frågor som rör 
det funktionella områdets utveckling. 

Större kommun med mindre, glesa kranskommuner 

En fjärde typ av kommunkonstellation är medelstora eller stora kom-
muner med ett antal mindre och, i vissa fall glesa, kranskommuner. 
Ett exempel är Umeå och de omkringliggande kommunerna Vännäs, 
Vindeln, Nordmaling, Bjurholm och Robertsfors. Ett annat exempel 
är Karlstad och de omkringliggande kommunerna Forshaga, Grums, 
Hammarö, Kil och Munkfors. I dessa områden finns delvis samma 
funktionella samband som beskrivs i avsnittet om täta kommuner 
nära en större stad och det finns också här ett behov av att sam-
planera i vissa frågor. Det finns dessutom ofta befintliga samarbeten 
i denna typ av kommuner som skulle kunna utvecklas till en mer 
strategisk samverkan.  

Det som skiljer den här typen av kommunkonstellation från täta 
kommuner nära en större stad är att de omkringliggande kommu-
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nerna är förhållandevis små och att flera av kommunerna är glest 
befolkade. I det här fallet kan det finnas skäl att överväga samman-
läggning eftersom det skulle minska sårbarheten i de mindre kom-
munernas verksamhet. En sammanläggning kan dessutom bidra till 
att tydligare integrera kranskommunerna i en funktionell stadsregion. 

19.4.4 Försöksverksamhet 

Det saknas ibland tillräcklig kunskap om vilka åtgärder som passar 
för att lösa olika problem och för att stärka kommunernas kapacitet. 
Kommunutredningen menar därför att det finns behov av att pröva 
olika åtgärder inom ramen för en försöksverksamhet och därigenom 
få ny kunskap och nya erfarenheter. Kommunutredningen anser 
dessutom att det är viktigt att ta tillvara lokala initiativ om hur kom-
munernas kapacitet kan stärkas. En försöksverksamhet kan utmynna 
i nya innovativa lösningar. 

Försöksverksamheten ska syfta till att pröva sätt att stärka kom-
muners kapacitet, möjliggöra anpassning av verksamhet till lokala för-
hållanden eller minska statliga regleringar. Utredningen föreslår att 
kommunerna inom ramen för försöksverksamheten får ges undantag 
från bestämmelser i lag, förordning eller myndighetsföreskrift. 

För att staten ska kunna få generell nytta av försöksverksamheten 
behöver försöken kunna generera kunskap om de olika åtgärdernas 
för- och nackdelar och en bedömning göras av om det finns möj-
lighet och är lämpligt, att skala upp åtgärderna i försöksverksamhe-
ten så att de gäller alla kommuner. 

Försöksverksamheten får omfatta både försök som gäller struk-
turella förändringar och mer verksamhetsanknutna försök. Försöken 
kan exempelvis handla om utvecklade organisationsformer för kom-
munal samverkan samt djupare och mer strategisk samverkan. Det 
kan också handla om att inom ramen för ett försök föra över vissa 
uppgifter från staten till en eller flera kommuner.  
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19.5 Staten måste ta ansvar för att garantera goda 
förutsättningar i kommunerna 

Den svenska samhällsmodellen som är baserad på en enhetsstat med 
stark kommunal självstyrelse innebär en balansgång mellan hur om-
fattande den statliga styrningen ska vara och vilket handlingsutrymme 
kommunerna ska ha (se kapitel 4). Samtidigt som kommunerna själva 
har ett ansvar att säkerställa sina möjligheter att sköta sina verksam-
heter har staten ett grundläggande ansvar för att samtliga kommuner 
har tillräckliga förutsättningar och tillräcklig kapacitet att utföra sina 
uppgifter. 

Staten behöver ta ett övergripande ansvar för att säkerställa kom-
munernas ekonomiska förutsättningar och genomföra åtgärder för 
att underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Staten behöver 
dessutom vidta åtgärder för att kommunerna ska kunna dra nytta av 
de möjligheter som digitaliseringen ger. 

Kommunutredningen vill understryka att staten ska sköta sina 
åtaganden för att kommunerna i sin tur ska kunna ha tillräcklig kapa-
citet att utföra sina uppgifter. Staten ska t.ex. garantera finansiering 
av verksamheter och ansvar som läggs över på kommunerna i enlig-
het med finansieringsprincipen. Staten behöver dessutom tydligare 
beakta hur förändringar i den statliga verksamheten påverkar kom-
munernas förutsättningar. Till exempel tar många kommuner redan 
i dag ett betydande ansvar för arbetsmarknadspolitiken, trots att 
kommunernas formella befogenheter är begränsade. Det finns dess-
utom en farhåga inom kommunsektorn att kommunerna kommer 
tvingas ta ett ännu större ansvar utan ekonomisk kompensation om 
och när Arbetsförmedlingens lokala närvaro minskar kraftigt (se 
kapitel 10 och kapitel 15). Ett annat exempel är att den försämrade 
polisiära närvaron lokalt och omorganisationen av Polismyndigheten 
har fått kännbara effekter för kommunerna som i många fall själva 
har vidtagit trygghetsskapande åtgärder, t.ex. genom att anställa lokala 
ordningsvakter. 

Ett annat exempel där staten behöver ta ett tydligare ansvar är den 
statliga transportinfrastrukturen där många kommuner medfinan-
sierar investeringar och underhåll. Det är särskilt svårt för befolk-
ningsmässigt små kommuner att bidra till sådan medfinansiering. 
Staten måste därför enligt Kommunutredningen ta tydligare finan-
siellt ansvar för den statliga transportinfrastrukturen. 
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Det är dessutom avgörande att staten har en närvaro i alla delar 
av landet. Det bör finnas statliga arbetstillfällen och statliga service-
myndigheter bör ha kontor även utanför de större städerna och i de 
flesta kommuner.  

Kommunutredningen gör den generella bedömningen att statens 
ansvar blir särskilt viktigt för de befolkningsmässigt minsta kommu-
nerna i glesa områden. Behovet av åtgärder för att långsiktigt stärka 
dessa kommuners kapacitet är särskilt tydligt. 

19.5.1 Kommunernas ekonomiska förutsättningar 

Kommunutredningen konstaterar att det finns ett antal olika sätt för 
staten att minska den tilltagande ekonomiska pressen för kommu-
nerna. En åtgärd är att staten i första hand ska använda andra sätt än 
riktade statsbidrag för att styra hur kommunerna bedriver sin verk-
samhet. Staten kan dessutom vidta andra åtgärder om den ekonomiska 
situationen för vissa kommunkategorier blir ohållbar, exempelvis kan 
justeringar göras inom det kommunalekonomiska utjämningssystemet. 

Kommunutredningen anser att såväl antalet som andelen riktade 
statsbidrag av de totala statsbidragen till kommunerna bör minskas. 
Utredningen föreslår därför att en statsbidragsprincip, likställd med 
nuvarande finansieringsprincip, införs. En sådan princip skulle inne-
bära att staten primärt ska överväga att använda andra sätt än riktade 
statsbidrag när den vill styra hur kommunerna bedriver en verk-
samhet. Om riktade statsbidrag beslutas ska de grupperas (klustras) 
inom kommunernas olika verksamhetsområden. Ett riktat stats-
bidrag ska också vara tillräckligt stort för att en enskild kommun ska 
kunna finansiera en insats av någon betydelse. 

Införandet av en statsbidragsprincip skulle förbättra kommuner-
nas förutsättningar att bedriva sin verksamhet effektivt och långsik-
tigt samt att kunna anpassa verksamheten till lokala behov. En mins-
kad användning av riktade statsbidrag till förmån för generella bidrag 
skulle därför bidra till att stärka kommunernas kapacitet. 

En annan aspekt på kommunernas ekonomiska förutsättningar är 
att det finns betydande skillnader mellan kommuner när det gäller 
den kommunala skattesatsen (se kapitel 7). Enligt Kommunutred-
ningen är skillnaderna mellan kommunernas kommunalskatt alltför 
stora för att enbart förklaras av skilda ambitionsnivåer eller skill-
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nader i effektivitet. Det finns ett tydligt mönster där avlägsna och 
mycket avlägsna landsbygdskommuner har betydligt högre kommu-
nalskatt än storstadskommunerna, vilket indikerar att det kan handla 
om ett strukturellt problem. Kommunutredningen vill peka på att 
den stora variationen i kommunalskatt kan vara en indikator på att 
det kommunalekonomiska utjämningssystemet inte på ett tillfreds-
ställande sätt ger kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar. 

Riksrevisionen har i en granskning av det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet dragit slutsatsen att systemet inte är utformat 
så att kommunerna kan ge kommuninvånarna en i huvudsak likvär-
dig service utan större skillnader i skattesats.6 Kommunutredningen 
bedömer därför att en bred översyn av det kommunala utjämnings-
systemet behöver genomföras i syfte att förbättra systemet så att 
kommunerna kan ges mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar att 
kunna tillhandahålla sina invånare en likvärdig service oberoende av 
skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader. 

Den förväntade utvecklingen av kommunernas grundläggande 
förutsättningar i form av t.ex. strukturella kostnadsskillnader och 
demografi kan innebära ett allt större behov av ekonomisk omför-
delning mellan kommunerna. Spänningarna inom kostnadsutjäm-
ningen kommer därmed att tillta mellan nettobetalare och netto-
mottagare, vilket riskerar att urholka systemets legitimitet. Samtidigt är 
de befolkningsmässigt minsta kommunernas andel av den totala kom-
munsektorns ekonomi liten. Det finns därför skäl att analysera om 
staten behöver ta ett större ekonomiskt ansvar inom det kommu-
nalekonomiska utjämningssystemet som helhet. 

I dag uppdateras det kommunalekonomiska utjämningssystemet 
genom återkommande statliga utredningar vilket medför att det inte 
finns utrymme för en mer kontinuerlig anpassning av systemet efter 
olika typer av samhällsförändringar som påverkar kommunernas kost-
nader. Det är ofta inte heller möjligt att inom ramen för utredningarna 
gå tillräckligt djupt i de analyser som ska ligga till grund för förslag 
till förändringar i systemet. Kommunutredningen föreslår därför en 
löpande förvaltning och uppföljning av det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet. 

 
6 Riksrevisionen (2019) Det kommunala utjämningssystemet – behov av mer utjämning och bättre 
förvaltning. RIR 2019:29. 
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19.5.2 Kommunernas kompetensförsörjning 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjorde i sin rekryterings-
rapport 20187 bedömningen att demografiska förändringar och pen-
sionsavgångar kommer leda till att antalet anställda i kommuner 
och regioner (inklusive privata utförare) behöver öka med nästan 
500 000 anställda 2016–2026. Bristen på arbetskraft och kompetens 
inom kommunernas verksamheter kommer att kräva både kortsik-
tiga och långsiktiga åtgärder inom flera olika områden.  

Statens möjlighet att lösa kommunernas framtida arbetskrafts- 
och kompetensbrist är mer komplex än den är i frågan om kommu-
nernas ekonomiska förutsättningar. Staten kan vidta åtgärder för att 
underlätta personalrekryteringen för kommunerna men ett grund-
läggande problem är att det kommer råda ett generellt underskott på 
såväl gymnasieutbildad som högskoleutbildad arbetskraft på arbets-
marknaden, vilket kommer att medföra en tilltagande konkurrens både 
mellan privata och offentliga arbetsgivare och mellan olika offentliga 
arbetsgivare. Det gör i sin tur att frågor om löner och andra arbets-
villkor blir allt viktigare för att kunna locka till sig personal. Inte minst 
en bra arbetsmiljö är av betydelse för att kommunen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. Men utmaningen för kommunerna att kunna 
rekrytera personal till sina verksamheter är bredare än så. Det krävs 
inte bara att arbetsplatsen uppfattas som attraktiv för den enskilda 
arbetstagaren, utan kommunen måste dessutom vara attraktiv att 
bosätta sig i och kunna erbjuda god service. Generellt sett har större 
orter och större arbetsgivare en fördel när det gäller förutsättningar 
att rekrytera personal. Möjligheterna till arbetspendling har också 
stor betydelse. 

Vidare handlar det om förändringar och samordning i utbildnings-
systemet, där kommun, region och stat har ansvar för olika delar. En 
svårighet i utbildningssystemet är att anpassa utbildningsutbudet så 
att det tillgodoser såväl individers som arbetslivets och samhällets 
behov. 

Kommunutredningen anser att regeringen bör ta initiativ till 
generella åtgärder på nationell nivå som underlättar rekryteringen till 
tjänster inom kommunernas verksamhetsområden. Det handlar både 
om åtgärder som syftar till att öka arbetskraftsdeltagandet och om 
olika typer av utbildningsinsatser. En åtgärd för att öka arbetskrafts-

 
7 SKL (2018), Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, rekryteringsrapport 2018.  
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deltagandet som har diskuterats länge är höjd pensionsålder, och 
fr.o.m. den 1 januari 2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän 
pension från 61 till 62 år. Arbetskraftsdeltagande kan också öka 
genom att de grupper som i dag har en relativt låg sysselsättningsgrad 
ökar sitt deltagande i arbetslivet; det gäller inte minst nyanlända. En 
annan åtgärd handlar om att fler anställda skulle kunna arbeta heltid. 
Kommunutredningen har bl.a. noterat att regeringen har tagit ini-
tiativ till särskilda satsningar för att öka sysselsättningsgraden bland 
utlandsfödda kvinnor.8 Satsningar på utbildningar inom välfärdsom-
rådet och förbättrade möjligheter till validering av utländska examina är 
exempel på viktiga statliga åtgärder inom utbildningssystemet för att 
underlätta kommunernas kompetensförsörjning. 

En specifik åtgärd för att underlätta kompetensförsörjningen i 
kommunerna är möjlighet till nedskrivning av studieskulder i kom-
muner som har särskilt stora svårigheter att rekrytera både till kom-
munernas egna verksamheter och till privat sektor i kommunerna. 
Kommunutredningen gör bedömningen att en sådan åtgärd skulle 
bidra till att öka dessa kommuners attraktivitet och därigenom in-
direkt bidra till stärkt kapacitet för kommunerna. Det är dock viktigt 
att understryka att det bara är en av de insatser som krävs för att 
förbättra kommunernas förutsättningar när det gäller kompetens-
försörjning. 

19.5.3 Digitaliseringen av kommunernas verksamheter 

Ökad användning av digitaliseringens möjligheter har potential att 
bidra till att dels underlätta kompetensförsörjningen, dels öka effek-
tiveten i kommunernas verksamheter och därmed stärka kommunernas 
kapacitet. Digitala verktyg kan användas för att öka precisionen och 
förbättra kostnadseffektiviteten i fördelning av välfärdsresurserna. 
Såväl implementering av digitala lösningar som alla typer av nya 
tekniska system tar dock tid, och är kostsamt och det dröjer innan 
det ger effekt genom ökad produktivitet och minskade kostnader i 
verksamheterna. Svårigheten ligger också i att det krävs genomgripande 
förändringar av verksamheter och organisationer för att dessa fullt 

 
8 Regeringen (2018) www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/fler-utrikes-fodda-kvinnor-i-
arbete--regeringens-satsningar-pa-etablering-i-varbudgeten/ Hämtat 2020-01-08. 
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ut ska kunna nyttja den potential som finns i digitaliseringen (se 
kapitel 18).  

Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen går förhållande-
vis långsamt och det är stora skillnader mellan olika kommuner när 
det gäller i vilken utsträckning och på vilket sätt digitala lösningar 
används. Kommunernas förutsättningar att tillvarata digitaliseringens 
möjligheter varierar också stort beroende på kommunstorlek och 
tillgång på kompetens.  

I Sverige saknas dessutom i många fall förvaltningsgemensamma 
lösningar för informationsutbyte. Bristen på en nationell digital infra-
struktur och avsaknaden av styrning och samordning har lett till 
många olika myndighets- och sektorsspecifika lösningar, som skiljer 
sig från varandra, vilket i stor utsträckning har resulterat i ineffek-
tivitet i den offentliga sektorn. 

Kommunutredningen anser att staten behöver vidta åtgärder för 
att underlätta och stödja kommunernas digitaliseringsarbete. Det 
handlar om åtgärder som rör utveckling av förvaltningsgemensam 
infrastruktur, om att undanröja onödiga juridiska hinder för digitali-
sering och om att utveckla det stöd till kommunerna som Myndig-
heten för digital förvaltning (DIGG) kan ge. 

19.5.4 Kunskapsutveckling och analys 

Utveckling och uppdatering av kunskap om kommunernas verk-
samheter och spridning av denna kunskap spelar en viktig roll i den 
fortsatta utvecklingen av politik, organisering och verksamheter som 
ingår i och/eller berör kommunerna. Staten har ett grundläggande 
ansvar för kommunerna och deras förutsättningar att utföra sina 
uppgifter och staten har därför ett behov av tillräcklig kunskap om 
frågor av betydelse för kommunernas utveckling. Kommunutred-
ningen föreslår därför att Statskontoret ges i uppdrag att följa och 
analysera övergripande frågor som är av väsentlig betydelse för kom-
munernas utveckling. 

Arbetet med kunskapsutveckling och analys ska fokusera på frågor 
av principiell betydelse för kommunernas verksamhet och syfta till 
att bredda och fördjupa underlaget för framtida kommunalpolitiska 
avgöranden. Det kan t.ex. handla om kostnadseffektivitet vid sam-
verkan mellan kommuner, användning av generell kommunal avtals-
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samverkan, effekterna av riktade statsbidrag och tillämpningen av 
finansieringsprincipen, utformningen av olika reformer riktade mot 
kommuner, samt effekter av omvärldsförändringar. En viktig del av 
arbetet skulle vara territoriella analyser av olika typer av material för 
att undersöka skillnader mellan olika kommunkategorier.  

Vidare finns det ett behov av en bättre samlad bild av kvaliteten 
på verksamheten i olika kommunkategorier. Kommunutredningen 
menar att det finns utvecklingspotential gällande de indikatorer och 
mått som de myndigheter som utövar tillsyn på nationell nivå använ-
der för att mäta kvalitet i kommunernas verksamheter. Kommun-
utredningen föreslår därför att Rådet för Främjande av Kommunala 
Analyser (RKA) i samverkan med myndigheter som utövar tillsyn 
på nationell nivå utvecklar statistik och mått som mäter kvalitet i kom-
munernas verksamheter och som är hållbara över tid. Utredningen 
föreslår också att RKA får i uppdrag att verka för att statliga tillsyns-
myndigheter redovisar statistik på kommun- och kommunkategori-
nivå. 

19.6 Genomförande av strategin  

19.6.1 Steg mot mer strategisk samverkan och frivilliga 
sammanläggningar 

Alla kommuner har i dag en mer eller mindre utvecklad samverkan 
med andra kommuner. Kommunernas interkommunala samverkan 
har ofta uppkommit för att lösa ett specifikt behov vid en viss tid-
punkt. Bilden av den interkommunala samverkan är att den ofta om-
fattar olika kommunkonstellationer för olika verksamheter. Det är 
vanligt att en kommun ingår i samverkanskonstellationer med olika 
kommuner för olika verksamheter. Att olika kommunkonstellatio-
ner utvecklas är logiskt mot bakgrund av att kommunernas verksam-
het omfattar områden som har olika territoriell logik. En konsekvens 
av utvecklingen är dock en ökad komplexitet som kan göra det svårt 
för såväl väljare som förtroendevalda att ha kunskap om vem som 
ansvarar för en viss verksamhet. 

Ett sätt att närma sig frivilliga sammanläggningar är att staten 
verkar för en mer strategisk samverkan mellan kommuner. Syftet är 
att i ökad utsträckning samverka inom en fast kommunkonstella-
tion. Ett annat syfte är att försöka utveckla sätt att fördjupa sam-
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verkan inom den konstellationen, även avseende de för kommunerna 
kostnadsmässigt stora verksamheterna såsom skola och äldreomsorg. 
En mer strategisk samverkan kan stärka möjligheterna att bygga upp 
en ömsesidig tillit mellan såväl politiker som invånare i olika kom-
muner vilket kan bidra till en långsiktigt mer omfattande och djup 
samverkan. Det finns i dag ett flertal exempel på kommuner som i 
fasta geografiska konstellationer har ambitionen att bygga upp en 
mer strategisk samverkan. Syftet i många fall är att kunna bygga ut 
samverkan så att den successivt kan komma att omfatta fler verk-
samheter. I praktisk mening är det dock varken önskvärt eller reali-
stiskt att låsa all interkommunal samverkan till en fast konstellation; 
det kommer fortfarande finnas behov av interkommunal samverkan 
som går utanför en fast kommunkonstellation. Hänsyn behöver dess-
utom tas till redan upparbetade samverkanskonstellationer. 

Incitament för strategisk samverkan och frivillig 
sammanläggning 

Det finns behov av incitament och stödjande åtgärder för att främja 
både strategisk samverkan och frivilliga sammanläggningar. Erfaren-
heterna från Finland och Norge och även Sverige pekar på att det är 
svårt att få till stånd kommunsammanläggningar på frivillig väg utan 
olika typer av incitament (se kapitel 14).  

För att stimulera frivilliga sammanläggningar behöver hinder i 
regelverket identifieras och i möjligaste mån undanröjas. Ett sådant 
hinder är att kommuner som går samman kan förlora bidrag inom 
det kommunalekonomiska utjämningssystemet.  

Kommunutredningen föreslår ekonomiska incitament för att sti-
mulera strategisk samverkan mellan kommuner och för att stödja 
kommunsammanläggningar. Utredningen föreslår ett stöd som ska 
kunna ges till både kommuner som redan i dag har en samverkan som 
de vill utveckla till att bli mer strategisk, och kommuner som inte 
har någon samverkan men som planerar inleda en strategisk samverkan. 
Bidraget ska också kunna ges till kommuner som vill inleda diskus-
sioner och utvecklingsarbete med syfte att genomföra en samman-
läggning. 

Mot bakgrund av att frivilliga sammanläggningar av kommuner 
sällan genomförs utan ekonomiska incitament föreslår utredningen 
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också att staten tar över skulder från kommuner som frivilligt genom-
för kommunsammanläggningar. 

Vidare är det viktigt att involvera kommunerna i en dialog samt 
stödja kommuner som vill utveckla strategisk samverkan eller som 
frivilligt vill gå samman. Utredningen vill dock redan nu flagga för 
att staten, om inte tillräckliga effekter uppnås gällande kommunernas 
kapacitet, på sikt kan behöva ta en mer aktiv roll både när det gäller 
att få till stånd strategisk samverkan och sammanläggningar. 

19.6.2 En kommundelegation inrättas 

Kommunutredningens utgångspunkt är att staten har det övergri-
pande ansvaret för att samtliga kommuner har förutsättningar och 
kapacitet som står i proportion till kommunernas samlade uppdrag. 
Det är viktigt att staten även i fortsättningen tydligt tar det ansvaret 
och även visar att den avser att agera drivande i frågorna. Kommun-
utredningen föreslår mot den bakgrunden att en kommundelegation 
med både statliga och kommunala företrädare inrättas.  

Kommundelegationen ska ha ett antal olika uppgifter och roller 
som handlar om att skapa bättre förutsättningar för kommunerna att 
utföra sina uppgifter. I delegationens uppdrag ska bl.a. ingå att stödja 
kommuner som vill utveckla strategisk samverkan eller gå samman 
med andra kommuner. Detta arbete ska utföras i samarbete med 
landshövdingarna i respektive län. 

Delegationen ska också ha till uppgift att administrera den för-
söksverksamhet som Kommunutredningen föreslår. Det innebär att 
delegationen ska ansvara för att bereda ansökningar från kommuner, 
samt informera om möjligheter till försöksverksamhet. I uppdraget 
ska ingå att tillse att genomförd försöksverksamhet utvärderas. 

I syfte att bidra till kunskapsutveckling om strukturella och andra 
åtgärder för att stärka kommunernas kapacitet ska delegationen också 
kunna lägga ut forskningsuppdrag på området.  
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19.6.3 Tidplan 

Kommunutredningen konstaterar att staten behöver vidta åtgärder 
för att stärka kommunernas kapacitet både på kort och på lång sikt. 
Det handlar om åtgärder som rör kommunernas ekonomiska förut-
sättningar, kompetensförsörjning, kunskapsarbete och digitalisering.  

De olika åtgärder som Kommunutredningen föreslår kommer att 
ta olika lång tid att sätta igång och genomföra, men utredningen vill 
understryka vikten av att skyndsamt påbörja genomförandet av vissa 
av förslagen eftersom de kan få effekt relativt snabbt, t.ex. försöks-
verksamhet och stöd till strategisk samverkan. Även andra åtgärder, 
t.ex. en bred översyn av det kommunala utjämningssystemet, behö-
ver initieras relativt skyndsamt eftersom det kommer att ta tid att 
genomföra ett sådan uppdrag.  

När det gäller genomförandet av de strukturella åtgärderna som 
gäller steg mot strategisk samverkan och frivilliga sammanläggningar 
vill Kommunutredningen betona vikten av långsiktighet och uthållig-
het, samt att staten med jämna mellanrum och i dialog med kom-
munerna omprövar och utvecklar strategin. Mot bakgrund av att det 
handlar om frivilliga åtgärder för kommunerna är det svårt att fastslå 
någon mer exakt tidplan. Men med hänsyn till erfarenheter från 
andra nordiska länder och från tidigare kommunreformer i Sverige 
kan det handla om ett tidsspann på upp mot 15 år. Det kan vara 
lämpligt för regeringen att regelbundet gör avstämningar för att se 
dels i vilken utsträckning kommunerna har ökat sin strategiska sam-
verkan, dels hur många kommuner som frivilligt gått samman och vad 
statusen i övrigt är när det gäller kommunernas planer på samman-
läggningar. Vad gäller strategisk samverkan kan en avstämning behöva 
göras redan inom några år, medan en avstämning när det gäller sam-
manläggningar bör göras efter en längre tid. 
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20 Förslag och bedömningar 

Kommunernas utmaningar är stora och växande. Det handlar inte 
bara om kommunernas allt svagare ekonomi, utan i minst lika hög 
grad om svårigheter med kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Till 
detta kan läggas ökande utmaningar avseende exempelvis invester-
ingsförmåga, migration, integration och klimatförändring.  

Förväntningarna på att utredningen ska komma med kraftfulla 
förslag som stärker kommunernas kapacitet att klara utmaningarna 
är stora, men kommunfrågan är komplex och det är ont om enkla 
lösningar. De förslag som läggs fram kan på flera avgörande punkter 
förbättra den kommunala kapaciteten. Men minst lika viktigt är att 
utredningen genom flera förslag sätter igång processer som kommer 
behövas under överskådlig tid för att stärka kommunernas kapacitet.  

Utredningens analyser visar att kommunernas utmaningar kom-
mer fortsätta att öka i omfattning och att dessa måste hanteras både 
långsiktigt och kontinuerligt. Diskussionen behöver därför fortsätta 
för att utveckla konkreta lösningar på aktuella och framtida utma-
ningar för kommunerna. Kommunutredningen menar att detta betän-
kande ger en god grund för en sådan diskussion och en fortsatt process 
som stärker kommunernas kapacitet och den kommunala själv-
styrelsen. 

En viktig del i det långsiktiga arbetet har också varit utredningens 
kunskapsuppbyggnad avseende kommunernas förutsättningar och 
möjliga alternativ för kapacitetsförstärkning. Denna del av betän-
kandet är således en central del av utredningens resultat och ska ses 
som ett viktigt komplement till de förslag som presenteras.  

Utgångspunkten för utredningens strategi som redogörs för i 
kapitel 19, är att kommunerna behöver ha tillräcklig kapacitet för att 
den svenska decentraliserade samhällsmodellen ska kunna bibehållas 
och utvecklas. Utredningen menar att flera olika åtgärder måste vid-
tas för att stärka kommunernas kapacitet så att de även i framtiden 
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ska kunna fullgöra sina uppgifter. Kommunutredningen vill betona 
att det inte finns en enda lösning som kan tillförsäkra att kommu-
nerna har tillräcklig kapacitet att utföra sina uppgifter även i fram-
tiden, utan det krävs en kombination av olika åtgärder på såväl kort 
som lång sikt. Åtgärderna kan dock se olika ut beroende på kom-
munernas geografi och andra strukturskiljande förutsättningar. Kom-
munutredningen vill även understryka att det är avgörande att staten 
sköter sina åtaganden för att kommunerna ska ha tillräcklig kapacitet 
att utföra sina uppgifter. 

En viktig del av strategin och tillhörande förslag i detta kapitel är 
de strukturella åtgärder som kan stärka kommunernas kapacitet också 
i ett längre perspektiv. Det handlar dels om att främja mer strategisk 
samverkan mellan kommuner, dels om att ge stöd till frivilliga sam-
manläggningar av kommuner. Åtgärderna kan kombineras så att 
strategisk samverkan följs av en frivillig sammanläggning av kommu-
ner. Men en mer strategisk samverkan och en frivillig sammanlägg-
ning av kommuner kan också var för sig ge starkare kommuner som 
mer långsiktigt kan utföra sina uppgifter och åtaganden. 

För att betona vikten av att staten tar ett tydligt ansvar för att 
driva frågor som rör kommunernas övergripande utveckling och 
kapacitet lägger utredningen ett förslag om att inrätta en organisa-
tion för kommunfrågor, i form av en delegation med både företrädare 
för stat och kommuner. Delegationen ges bl.a. i uppgift att admini-
strera den försöksverksamhet för kommuner som föreslås.  

De strukturella åtgärderna måste dock kombineras med andra 
åtgärder som syftar till att stärka kommunernas kapacitet. Därför 
lägger utredningen i detta kapitel också förslag som stärker kommu-
nernas förutsättningar gällande ekonomi och kompetensförsörjning, 
och som stödjer deras digitaliseringsarbete. 

Utredningen har valt att redogöra för konsekvensanalysen av vart 
och ett av förslagen under respektive förslagstext. En samlad redo-
görelse för förslagens övergripande konsekvenser återfinns i kapitel 21. 
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20.1 Strukturella åtgärder  

Utredningens bedömning: Samverkan mellan kommuner skapar 
förutsättningar för stärkt driftskapacitet i kommunerna. En mer 
strategisk samverkan bör dock utvecklas för att större effekter på 
kommunernas kapacitet ska erhållas. Sammanläggningar av kom-
muner kan stärka både kommunernas drifts- och utvecklingskapa-
citet. Utvecklingen i ett framtidsperspektiv pekar på ett behov av 
förändringar i kommunstrukturen för att värna den decentrali-
serade samhällsmodellen. En förutsättning för kommunsamman-
läggningar är att de bygger på frivillighet. 

Staten bör främja en utveckling som leder till att kommuner 
utvecklar mer strategisk samverkan eller genomför frivilliga kom-
munsammanläggningar. 

 
En viktig del av strategin och tillhörande förslag i detta kapitel är, 
som tidigare nämnts, de strukturella åtgärder som kan stärka kom-
munernas kapacitet också i ett längre perspektiv.  

Kommunutredningen har i strategin bedömt att samverkan mellan 
kommuner skapar förutsättningar för stärkt driftskapacitet i kom-
munerna men att det på längre sikt kan finnas behov av en förändrad 
kommunstruktur för att värna den decentraliserade samhällsmodellen. 
Staten bör därför stödja kommuner som vill utveckla en strategisk 
samverkan eller genomföra en sammanläggning. Sammanläggningar 
av kommuner ska bygga på frivillighet.  

Kommunutredningen gör bedömningen att strategisk samverkan 
kan skapa större kontinuitet och bättre förutsättningar för att skapa 
tillit mellan de samverkande kommunerna. Som framgår av strategin 
i kapitel 19 definierar Kommunutredningen strategisk samverkan 
som att  

 den sker i mer fasta kommunkonstellationer, vilket möjliggör att 
långsiktighet och tillit kan byggas upp inom samverkanskonstel-
lationerna.  

 den baseras på en samlad kommunövergripande bedömning av kom-
munens behov av samverkan i nuläget och i framtiden.  
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 den bedrivs med ett större djup, vilket innebär att verksamheten 
i högre grad omfattar gemensamt utförande av service och väl-
färdstjänster med gemensamma investeringar, snarare än enstaka 
tjänsteutbyten inom verksamheter eller funktioner.  

 de samverkande kommunerna i ökad utsträckning agerar gemen-
samt i olika typer av utvecklingsfrågor.  

Strategisk samverkan skulle kunna skapa en större tydlighet för för-
troendevalda och väljare jämfört med om kommuner samverkar i en 
rad olika kommunkonstellationer och i olika samverkansformer. 
Strategisk samverkan skulle även ge en bättre överblick över vilka 
verksamheter som kommunerna samverkar kring. En mer utvecklad 
strategisk samverkan kan för vissa kommuner bedömas som en till-
räcklig åtgärd, medan andra kommuner kan se en strategisk sam-
verkan som ett steg på vägen mot sammanläggning för att öka kapa-
citeten i den kommunala verksamheten.  

20.1.1 Stöd och incitament för strategisk samverkan 
och frivillig sammanläggning av kommuner 

Bidrag till strategisk samverkan och arbete inriktat  
på frivilliga sammanläggningar 

Utredningens förslag: Ett statsbidrag införs för kommuner som 
vill bedriva utvecklingsarbete inriktat på att åstadkomma en mer 
strategisk samverkan eller en frivillig sammanläggning. Statsbidraget 
får användas till kostnader för utvecklingsarbete som bedrivs av 
två eller fler kommuner tillsammans. 

Kommundelegationen (se avsnitt 20.1.3) ges i uppdrag att före-
slå den närmare utformningen av statsbidraget. I uppdraget ingår 
även att handlägga ansökningar om statsbidraget, främja erfaren-
hetsutbyte mellan kommuner som får statsbidraget samt följa 
upp och utvärdera kommunernas arbete med utveckling av en 
strategisk samverkan och arbete inriktat på frivillig samman-
läggning. 
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För att stödja kommuner som tillsammans vill utveckla en mer stra-
tegisk samverkan eller bedriva arbete inriktat på en frivillig samman-
läggning föreslår Kommunutredningen att ett särskilt statsbidrag 
inrättas. Stödet ska kunna ges till både kommuner som redan i dag 
har en samverkan som de vill utveckla till att bli mer strategisk, och 
kommuner som inte har någon samverkan men som planerar inleda 
en strategisk samverkan. Bidraget ska vidare kunna ges både när det 
handlar inledande diskussioner och utvecklingsarbete om en möjlig 
sammanläggning mellan kommuner, och för utvecklingsarbete där 
en sådan process nått längre.  

Stödet ska exempelvis kunna användas av kommuner för köp av 
extern processledning. Med hjälp av en extern processledning kan en 
neutral resurs kopplas in i arbetet, vilket kan förbättra möjligheterna 
att driva på processer. En extern processledning kan medverka i 
diskussioner och förhandlingar mellan kommunerna, samt bidra med 
nya, utomstående perspektiv på frågorna.  

Statsbidraget bör även kunna användas för andra ändamål som kan 
främja en mer strategisk samverkan eller en frivillig sammanläggning 
och som kommunerna bedömer kommer att behövas i utvecklings-
arbetet. Det kan exempelvis handla om köp av olika typer av kunskaps-
underlag, föreläsningar samt resekostnader kopplade till kunskaps-
inhämtning. 

Kommunutredningen anser att statsbidraget lämpligen bör finnas 
tillgängligt för kommunerna att ansöka om under tre år. Det gör att 
vissa kommunkonstellationer som redan i dag har långt framskridna 
planer på att utveckla en mer strategisk samverkan kan söka bidraget 
med kort startsträcka, medan andra kommuner har möjlighet att 
lägga något mer tid för förberedelser innan bidraget söks. Stödet bör 
utformas så att kommuner som blir beviljade stöd kan få det utbetalt 
under två år.  

Statsbidraget ska kunna sökas av kommunerna hos Kommun-
delegationen som Kommunutredningen föreslår ska inrättas (se av-
snitt 20.1.3). Kommundelegationen ges också i uppdrag att föreslå 
den närmare utformningen av det särskilda statsbidraget. Utform-
ningen av bidraget bör möjliggöra för kommunerna att själva i hög 
grad styra hur utvecklingsarbetet ska bedrivas och begränsa kommu-
nernas administrativa kostnader för stödet. Vid den närmare utform-
ningen av bidraget bör antalet villkor begränsas. Därtill bör det admi-
nistrativa förfarandet för kommuner hållas så enkelt som möjligt. 
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Kommunutredningen föreslår också att Kommundelegationen ska 
ges i uppdrag att främja erfarenhetsutbyte mellan de kommuner som 
beviljats statsbidraget. Ett sätt att göra det är att anordna mötesplat-
ser för erfarenhetsutbyte mellan kommunkonstellationerna. Kommun-
delegationen ges också i uppdrag att följa upp och utvärdera effekter av 
kommunernas utvecklingsarbete mot en mer strategisk samverkan 
eller frivillig sammanläggning. 

Konsekvensanalys 

Kommunutredningen bedömer, som framgår av strategin, att en 
utveckling mot en mer strategisk samverkan och frivilliga samman-
läggningar behöver stödjas av staten. Om staten inte stödjer utveck-
lingen ser utredningen en risk för att den inte går tillräckligt snabbt 
och kanske inte alls sker i vissa fall. Kommunutredningen föreslår 
därför ett särskilt statsbidrag för kommuner som vill arbeta med att 
utveckla en mer strategisk samverkan eller bedriva arbete inriktat på 
en frivillig sammanläggning. Utredningen föreslår också att det ska 
göras insatser för att främja erfarenhetsutbyte mellan kommuner som 
bedriver sådant utvecklingsarbete.  

Kommunutredningen har i första hand övervägt andra åtgärder 
än ett riktat statsbidrag för att åstadkomma en ökad strategisk sam-
verkan mellan kommuner och frivilliga sammanläggningar. Ett alter-
nativ avseende strategisk samverkan vore att införa nya lagkrav med 
innebörden att kommunerna under vissa förutsättningar måste sam-
verka inom särskilt angivna verksamhetsområden. Kommunutred-
ningen har dock avfärdat en sådan lösning eftersom den bedöms 
innebära ett förhållandevist stort ingrepp i den kommunala själv-
styrelsen och att det därtill finns risk för att den samverkan som 
utvecklas till följd av sådana lagkrav inte skulle bli strategisk och 
utvecklingsinriktad på det sätt som utredningen ser som nödvändigt. 
Det finns också en risk att en sådan lagstiftningsåtgärd, beroende på 
utformning, skulle störa de fungerande samverkanskonstellationer 
som redan finns. Utgångspunkten för förslag från Kommunutred-
ningen om kommunsammanläggningar är enligt utredningens direk-
tiv frivillighet vilket utesluter lagstiftningsåtgärder som innebär tvång 
för kommunerna. Kommunutredningen anser att stödet inte lämpar 
sig att ge i form av ett generellt statsbidrag.  
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Det är frivilligt för kommunerna att bedriva det utvecklingsarbete 
som bidraget avser. Förslaget innebär därför inte någon inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen. 

Eftersom förslaget avser ett ansökningsförfarande kan det vara 
svårt att uppskatta de ekonomiska effekterna för staten och kommu-
nerna av bidraget. 

Regeringen har tidigare beviljat ekonomiska bidrag för att stimu-
lera ökad samverkan mellan kommuner. Regeringen delade under 
perioden 2002–2004 ut 125 miljoner kronor i statsbidrag till samver-
kansprojekt i kommuner.1 Den primära målgruppen för bidraget var 
kommuner med stor befolkningsminskning. Sammantaget beviljades 
statsbidrag till 202 projekt av 370 inkomna ansökningar. I genomsnitt 
uppgick bidraget till drygt 600 000 kronor per projekt. Mer än hälf-
ten fick mindre än 500 000 kronor. Kommunerna kunde ansöka om 
statsbidrag för samverkan inom olika verksamhetsområden som vård 
och omsorg, utbildning, och räddningstjänst. Det var även möjligt 
att ansöka om bidrag till samverkan som låg utanför dessa områden.  

Det är svårt att uppskatta hur stort intresse det kommer vara för 
att söka bidraget. Kommunutredningen gör dock bedömningen att 
antalet ansökningar, och antalet beviljade ansökningar för strategisk 
samverkan bör vara lägre än vad som var fallet med de tidigare stats-
bidragen 2002–2004. Under 2002–2004 kunde samverkansinitiativ 
inom enskilda verksamheter få ekonomiskt stöd från staten. Det för-
slag som Kommunutredningen nu lägger fram utgår från en mer 
samlad ansats som syftar till att stärka en strategisk samverkan ut-
ifrån ett kommunledningsperspektiv.  

En beräkning av kostnaden för det riktade statsbidraget skulle 
kunna utgå från att 50 kommunkonstellationer beviljas stöd, vilket 
innebär minst 100 deltagande kommuner. Kostnadsberäkningen inklu-
derar även stöd till kommuner som överväger frivilliga sammanlägg-
ningar. Storleken på bidraget i det enskilda fallet beror på dess slut-
liga utformning och vilka faktiska kostnader som uppkommer i utveck-
lingsarbetet. Det kan dock antas att storleken på bidraget kommer att 
variera mellan olika kommunkonstellationer, t.ex. har troligen en 
större konstellation vanligtvis också större kostnader. Med ett an-
taget genomsnittligt ekonomiskt bidrag på 1 miljon kronor per kom-
munkonstellation skulle statens kostnad uppgå till 50 miljoner kro-
nor för en treårsperiod. Hur kostnaderna fördelas årsvis beror på när 

 
1 Statskontoret (2005), Statsbidrag till kommunala samverkansprojekt – En uppföljning. 
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och hur många kommuner som söker bidraget, samt om bidraget 
utbetalas helt eller delvis i förskott, eller efter genomförda aktivite-
ter. Till det kommer statens kostnader för att handlägga, följa upp 
och utvärdering av bidraget (se konsekvensanalysen för Kommun-
delegationen i avsnitt 20.1.3).  

Kommunutredningen bedömer sammantaget att den samhälls-
ekonomiska nyttan överstiger kostnaderna för förslaget.  

Ekonomiskt incitament för frivilliga 
kommunsammanläggningar 

Utredningens förslag: Staten tar över skulder från kommuner 
som frivilligt genomför kommunsammanläggningar. De skulder 
som kan tas över av staten är: 

 långfristiga skulder till bank- och kreditinstitut  

 avsättningar för pensionsförpliktelser och pensionsförpliktel-
ser som enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning, ska redovisas som ansvarsförbindelser. 

 
Regeringen tillsätter en utredning som analyserar de närmare tek-
niska och juridiska aspekterna av förslaget och tar fram ett mer 
detaljerat förslag. 

Kommunutredningen bedömer att kommunsammanläggningar för 
vissa kommuner är ett sätt att öka deras kapacitet att utföra sina upp-
gifter. Det finns, som utvecklats i strategin i kapitel 19, erfarenheter 
från såväl Sverige som andra nordiska länder att sammanläggningar 
mycket sällan genomförs om det inte finns incitament för kom-
munerna. Det finns mot den bakgrunden anledning att överväga om 
staten bör erbjuda kommuner som är intresserade av sammanlägg-
ning, ekonomiska incitament för att stödja utvecklingen.  

Skuldsättningen hos kommunerna har ökat under senare år (se 
kapitel 7). Ökningen av kommunernas skulder och avsättningar var 
70 procent 2008–2018. I genomsnitt uppgick kommunernas skulder 
och avsättningar till drygt 41 000 kronor per invånare 2018. Om 
ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 
inkluderas uppgick skulderna till 61 000 kronor per invånare. Skuld-
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sättningen per invånare varierar dock mellan olika kommuner. Mycket 
avlägsna landsbygdskommuner hade högst skuldsättning om ansvars-
förbindelser för pensionsförpliktelser inkluderas (72 000 kronor per 
invånare) medan landsbygdskommuner nära en större stad hade 
lägst skuld (53 000 kronor per invånare).  

Ökningen av skuldsättningen för de kommunala koncernerna var 
49 procent 2008–2018. Ökningstakten har därmed varit lägre för 
kommunkoncernernas skulder än för kommunernas skulder. Om 
ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser inkluderas uppgick kom-
munkoncernernas skulder till knappt 99 000 kronor per invånare. 
Variationen på skulderna mellan olika kommuntyper följer samma 
mönster för kommunkoncernernas skulder som för kommunernas 
skulder. Mycket avlägsna landsbygdskommuner hade högst skuld-
sättning per invånare om ansvarsförbindelser för pensioner inklu-
deras (110 000 kronor per invånare) medan landsbygdskommuner nära 
en större stad hade lägst skuldsättning (90 000 kronor per invånare). 

En hög skuldsättning hos en kommun har en negativ påverkan på 
andra kommuners intresse för sammanläggning med denna kom-
mun. Särskilt för invånare och politiker i en kommun med låg skuld-
sättning kan fördelarna med att slås samman med en kommun med 
hög skuldsättning framstå som begränsade. Kommunutredningen 
bedömer därför att ett system där kommuner som frivilligt vill gå 
samman med andra kommuner kan minska sin skuldsättning är ett 
kraftfullt ekonomiskt incitament. Kommunutredningen bedömer även 
att ett sådant system kan bidra till att sänka hindren för frivilliga 
sammanläggningar särskilt för kommuner som har olika stora skul-
der, men även för kommuner som har likartad skuldsättning. 

Kommunutredningen föreslår därför att det ska införas ett eko-
nomiskt incitament för frivillig sammanläggning av kommuner där 
staten övertar skulder från de kommuner som slås samman. I föl-
jande avsnitt följer de överväganden som Kommunutredningen gör 
kring åtgärdens utformning.  

Kommunens eller den kommunala koncernens skulder 

Ett sätt att identifiera kommunernas skuldsättning är att titta på 
kommunernas årsredovisningar där skulderna finns upptagna i balans-
räkningarna. Detta är dock vanligen inte tillräckligt för att få hela 
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bilden. Det kan därför finnas anledning att studera den samman-
ställda balansräkningen i de sammanställda räkenskaperna (kommu-
nens koncernredovisning). En stor andel av kommunernas skulder 
finns nämligen i de kommunala bolagen. Kommunernas skulder upp-
gick till 521 miljarder kronor 2018. Skulderna för de kommunala kon-
cernerna, som omfattar kommunernas plus de kommunala kon-
cernföretagens skulder efter konsolidering, uppgick till 810 miljarder 
kronor. De kommunala koncernernas skuldsättning är därmed 
55 procent högre än kommunernas. 

Kommunerna har betydande frihet att själva bestämma hur deras 
verksamhet ska organiseras. Det innebär att det finns variationer 
mellan kommunerna kring hur de har valt att organisera sina verk-
samheter. Det påverkar kommunernas skuldsättning på olika sätt – 
både uppkomsten av skulder och redovisningen av dessa. En verk-
samhet som i en kommun finns i förvaltningsorganisationen, och 
vars genererade skulder ingår i kommunens balansräkning, kan för 
en annan kommun finnas i ett kommunalt aktiebolag. De skulder som 
en verksamhet genererar hamnar då i aktiebolagets balansräkning. 
Ytterligare en kommun har kanske valt att anlita en privat utförare 
som har investerat i de anläggnings- och omsättningstillgångar som 
en verksamhet behöver. Kommunen betalar utföraren för dess tjäns-
ter, vilket då redovisas som kostnader i kommunens resultaträkning. 
Som huvudregel påverkar det dock inte kommunens tillgångs- eller 
skuldsida i balansräkningen annat än genom årets resultat.  

En kommun har i egenskap av ägare till ett aktiebolag inte något 
egentligt rättsligt ansvar för bolagets skulder i en konkurssituation, 
även om det i praktiken kan finnas ett politiskt ansvar. Huvudregeln 
är att ägare till aktiebolag bara riskerar det kapital som de har betalat 
för sin andel av bolaget. Kommuners och deras bolags ekonomi är 
dock ofta sammanblandade på flera sätt. Det är t.ex. vanligt att kom-
muner går i borgen för bolagens skulder. Kommuner tar också upp 
lån för vidareutlåning till bolagen, och i sådana fall riskerar kommu-
nen att inte få tillbaka utlånade medel vid en konkurs. Anledningen 
till vidareutlåningen är att lånevillkoren kan vara bättre för kom-
munerna än för de kommunala bolagen på grund av att kommunerna 
har en bättre kreditvärdighet. Samverkan mellan kommuner kan leda 
till att skulder återfinns utanför en kommuns balansräkning; t.ex. kan 
en verksamhets skulder finnas i ett kommunalförbund. 
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Fråga är då om endast kommunens skulder ska inkluderas i stöd-
åtgärden eller om hela den kommunala koncernens skulder ska ingå. 
Ett argument för att inkludera den kommunala koncernens skulder 
är att en stor del av kommunsektorns skulder finns i de kommunala 
bolagen, och om åtgärden ska ha en verkan bör dessa ingå. Att kom-
munernas och bolagens ekonomier är sammanblandade genom interna 
lån och borgensåtaganden är ett annat skäl för att inkludera bolagens 
skulder. Vidare skulle det kunna argumenteras för att stödåtgärden 
bör utformas så organisationsneutralt som möjligt med hänsyn till 
den betydande frihet som kommunerna har getts att själva bestämma 
över hur de vill organisera sin verksamhet. Men om även skulder i 
kommunala koncernföretagen ska tas med väcks en del ytterligare 
frågor kring hur stödåtgärden ska konstrueras. Ett exempel är hur 
delägda kommunala bolag ska hanteras i fall där inte alla delägare är 
kommuner som ska omfattas av stödåtgärden. En annan komplika-
tion blir EU:s statsstödsregler. 

EU:s statsstödsregler 

EU:s statsstödsregler sätter ramarna för medlemsstaternas möjlig-
heter att med offentliga medel kunna stödja en viss verksamhet. 
Statsstöd föreligger när det offentliga stöttar en ekonomisk verk-
samhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får 
en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, genom att det gynnar 
en viss verksamhet eller produktion. Reglerna om statligt stöd finns i 
artikel 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget). Den centrala bestämmelsen vad gäller statsstöd är 
artikel 107.1 i EUF-fördraget som innebär ett generellt förbud mot 
statligt stöd. Åtgärder som är att anse som statligt stöd enligt arti-
kel 107.1 är som utgångspunkt otillåtna, men det finns vissa undantag.  

Inte endast ett tillförande av medel kan utgöra stöd utan stödet 
kan även ske t.ex. genom en minskning av sådana kostnader som 
normalt belöper på ett företags budget.  

Det är inte ovanligt att just verksamheter som bedrivs affärsmäs-
sigt på en konkurrensutsatt marknad, och därmed sannolikt påver-
kas av statsstödsreglerna, finns i kommunala bolag. Ett övertagande 
av bolagens skulder riskerar därför strida mot EU:s statsstödsregler. 
Kommunutredningen anser mot den bakgrunden att ett skuldöver-
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tagande bör begränsas till kommunens skulder, dvs de skulder som 
finns i kommunernas balansräkningar. Övertagande av skulder ska 
således inte utgå från den sammanställda balansräkningen (den kom-
munala koncernens balansräkning). Vidare överväganden i fråga om 
hur förslaget överensstämmer med EU:s statsstödsregler måste dock 
göras i samband med att förslagets tekniska och juridiska aspekter 
utreds närmare.  

Vilka skulder har kommunerna? 

Kommunernas skulder uppgick 2018 till 521 miljarder kronor. Under 
posten skulder i balansräkningen finns två delposter; långfristiga skul-
der (321,6 miljarder kronor) och kortfristiga skulder (199,6 miljarder 
kronor). Långfristiga skulder utgörs till största delen av lån från ban-
ker och kreditinstitut, vilka ökade från 77 miljarder kronor 2000 till 
259 miljarder kronor 2018. Ökningen av långfristiga skulder kan för-
klaras av en ökad investeringsvolym för investeringar i bl.a. fastigheter 
och infrastruktur. Under kortfristiga skulder kan t.ex. leverantörs-
skulder, personalens skatter, upplupna kostnader och förutbetalda in-
täkter återfinnas. 

En avsättning är en typ av skuld, och definieras i lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) som en för-
pliktelse som är hänförlig till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår 
och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst 
men ovissa till belopp eller den tidpunkt som de ska infrias (se 6 kap. 
8 § LKBR). Med andra ord kan en avsättning betecknas som en skuld 
som är osäker, till storlek eller tidpunkt. Det måste bedömas som 
säkert eller sannolikt att skulden finns. En avsättning tas upp i balans-
räkningen till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen (se 8 kap. 11 § LKBR). 

Kommunerna har stora pensionsskulder och ska redovisa dessa 
enligt blandmodellen. Enligt 6 kap. 4 § LKBR ska förpliktelser att 
betala ut pensionsförmåner som intjänats före 1998 inte tas upp som 
skuld eller avsättning. Dessa förpliktelser redovisas i stället som en 
ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner som intjänats fr.o.m. 1998 redo-
visas som avsättningar. 

Exakt hur stort belopp som totalt kommer att betalas ut till en 
anställd på grund av intjänade pensionsförpliktelser är svårt att för-
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utsäga. Summan beror på olika omständigheter, bl.a. när person väl-
jer att ta ut sin pension och personens livslängd. I särskilt de äldre 
pensionsavtalen i den kommunala sektorn var det kommunen som 
arbetsgivare som fick hantera denna osäkerhet. Det innebär att 
avtalen var så konstruerade att kommunerna inte i förväg vet säkert 
vad det faktiska ekonomiska utfallet i det enskilda fallet kommer att 
bli. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en värderingsmodell 
för pensionsförpliktelser som används av kommuner och regioner2. 

Storleken på ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 
1998 uppgick till sammanlagt 188 miljarder kronor 2018 för Sveriges 
kommuner. År 2018 uppgick kommunernas avsättningar för pensio-
ner till 41,3 miljarder kronor inklusive särskild löneskatt för pensioner. 

Vilka skulder ska ingå? 

Kommunutredningen anser som ovan anförts att ett statligt över-
tagande av skulder bör begränsas till kommunernas skulder. Frågan 
blir då vilka av kommunernas skulder som ska kunna bli föremål för 
ett statligt övertagande? Det kan t.ex. finnas skäl att undanta skulder 
eller avsättningar avseende skatter, arbetsgivaravgifter och förin-
betalda avgifter. Det kan också finnas anledning att beakta att LKBR 
ger kommunerna stor frihet när det gäller redovisning av medfinan-
siering av statlig infrastruktur. En kommun kan välja att redovisa 
hela beloppet vid ett tillfälle som en kostnad i resultaträkningen, 
alternativt välja upplösning av beloppet under upp till 25 år i balans-
räkningen. Om kommunen väljer upplösning kommer kvarvarande 
belopp att redovisas varje år i balansräkningen som en skuld eller 
avsättning. Det kan riskera att uppfattas som orättvist om metoden 
för hur kommunen har valt att redovisa medfinansieringen skulle på-
verka huruvida staten vid en sammanläggning ersätter hela eller delar 
av kommunens medfinansiering. 

Kommunutredningen har valt att begränsa förslaget till att avse 
skulder som redovisas som långfristiga skulder till bank- eller kredit-
institut samt avsättningar för pensioner och ansvarsförbindelser för 
pensioner intjänade före 1998. Pensionsskulderna utgör en stor del 
av kommunernas skuldsättning. Avlägsna och mycket avlägsna lands-
bygdskommuner har de största ansvarsförbindelserna per invånare 

 
2 Se SKL (2017), RIPS 17, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. 
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avseende pensionsförpliktelser som har intjänats före 1998. För sär-
skilt dessa kommuntyper kan ansvarsförbindelsen utgöra en stor 
ekonomisk börda. Kommunutredningen anser därför att de ekono-
miska incitamenten även bör omfatta kommunernas pensionsför-
pliktelser som redovisas som avsättningar och de pensionsförpliktelser 
som enligt LKBR redovisas som ansvarsförbindelser. Någon särlös-
ning gällande frågan om skulder som avser statlig medfinansiering 
bedöms inte behöva göras.  

Förutom en allmän begränsning av vilka skulder som kan övertas 
av staten anser Kommunutredningen också att staten bör göra någon 
form av granskning av dessa skulder i de enskilda kommunernas års-
redovisningar inför ett beslut om vilka skulder som ska tas över. Det 
kan också finnas anledning att granska värderingen av avsättningar 
och ansvarsförbindelser.  

Kommunutredningen bedömer att det behöver närmare utredas 
hur ett skuldövertagande juridiskt och bokföringstekniskt kan genom-
föras.  

Skuldsättningen vid en bestämd tidpunkt 

Lagstiftaren bör välja en viss bestämd tidpunkt som utgångspunkt 
för att fastställa och värdera kommuners skulder. Det finns dock 
anledning att noga överväga vilken tidpunkt som ska användas, bl.a. 
för att undvika att kommunerna lockas till ytterligare skuldsättning 
med vetskapen om att staten kommer att ta hand om lånen. En effekt 
av att bestämma en annan tidpunkt för fastställande och värdering 
av skulderna än datumet för sammanläggning kan bli att de kommu-
nernas skulder är högre eller lägre vid kommunsammanläggningen än 
vad som fastställts innan. Kommunutredningen anser att tidpunkten, 
med beaktande av risken för att kommunerna lockas till ytterligare 
skuldsättning, lämpligen bör bestämmas till ett datum som infaller 
före en eventuell proposition i frågan lämnas till riksdagen. En begräns-
ning bör dock vara att det är högst det belopp som kommunernas 
skulder värderas till vid sammanläggningen som kan bli aktuellt för 
ett skuldövertagande.  
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Effekter på Maastrichtskulden 

Förslaget bygger på idén att staten inte ska behöva lösa in skulderna 
omedelbart, vilket fallet skulle vara om staten skulle ge kommunerna 
ekonomiska bidrag för att kunna reglera skulderna. Staten får genom 
förslaget en ökad skuldsättning vilket innebär att statens tillkom-
mande årliga kostnader blir räntor och amorteringar på den skuld som 
övertas. Storleken på statens tillkommande räntekostnader är bero-
ende på dels den aktuella räntenivån, dels storleken på den tillkom-
mande skulden. Med ett antagande att den tillkommande skulden 
blir maximal, dvs. att samtliga kommuner frivilligt vill gå samman, 
och med ett antagande att räntenivå motsvarar den genomsnittliga 
statslåneräntan för perioden 2010–2019, skulle statens tillkommande 
räntekostnader uppgå till 3,2 miljarder kronor per år. Till det till-
kommer kostnader för övertagande av pensionsskulden. För 2018 var 
kommunernas kostnader för pensionsförpliktelser som redovisades 
i ansvarsförbindelser cirka 10 miljarder kronor. Kommunerna kan 
vidare ha kostnader för värdesäkring av redan intjänade pensionsför-
pliktelser som redovisas som avsättningar.3  

I den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, Maastricht-
skulden, ingår hela den offentliga sektorns skulder; hur de offentliga 
skulderna är fördelade inom och mellan staten, kommunsektorn och 
ålderspensionssystemet är av underordnad betydelse. Detta mått 
definieras av EU-regler och används vid bedömningen av medlems-
ländernas offentliga finanser. Kravet är att skulden inte får överstiga 
60 procent av bruttonationalprodukten (BNP).  

Enligt det finanspolitiska ramverket är 35 procent av BNP ett 
riktmärke för Maastrichtskulden. Den svenska Maastrichtskulden 
sjönk till 39 procent av BNP 2018. Under 2019 beräknas den enligt 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognoser att minska med ytter-
ligare 5 procentenheter till 34 procent, vilket till stor del beror på 
engångseffekter.4  

Utgångspunkten för ett förslag om skuldövertagande är att det 
leder till att statens skulder ökar medan kommunens skulder minskar 
i motsvarande grad. Storleken på den offentliga sektorns bruttoskuld 
påverkas således inte och därmed påverkas heller inte Maastrichtskul-

 
3 I kommunernas kostnader för pensionsförpliktelser som redovisas som avsättningar till-
kommer också kostnader avseende nyintjänade pensioner.  
4 ESV (2019), Prognos, Statens budget och de offentliga finanserna, ESV 2019:36. 
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den. Ett skuldövertagande kan dock ge indirekta effekter på Maastricht-
skulden, vilket utvecklas närmare nedan i konsekvensanalysen.  

Konsekvensanalys 

Ett alternativt sätt att skapa ekonomiska incitament för frivilliga 
sammanläggningar skulle vara att ge ett statsbidrag vid en samman-
läggning av kommuner. Kommunutredningen bedömer dock att det 
måste handla av om ett kraftigt ekonomiskt incitament för att fri-
villiga sammanläggningar ska kunna åstadkommas. Påfrestningen på 
den statliga ekonomin riskerar att bli alltför stor om staten skulle ge 
kommunerna bidrag i den storleksordningen som här avses. Kom-
munutredningen har därför stannat vid att föreslå att staten tar över 
skulder från kommuner. Ovan redogörs för väntade effekter på sta-
tens ekonomi och Maastrichtskulden vid ett genomförande av för-
slaget.  

Vad det ekonomiska utfallet blir för staten är svårbedömt efter-
som det är avhängigt av hur många, och vilka, kommuner som fri-
villigt önskar gå samman. Ett scenario där samtliga kommuner önskar 
gå samman innebär att statsskulden ökar med 259 miljarder kronor, 
samtidigt som kommunernas skulder minskar med motsvarande 
belopp. Den årliga tillkommande ränta som staten skulle belastas med 
beräknas till 3,2 miljarder kronor, om den genomsnittliga statslåne-
räntan för perioden den 1 januari 2010 till den 1 november 2019 
används som riktmärke. Den genomsnittliga statslåneräntan den 
perioden uppgick till 1,24 procent, vilket kan upplevas som högt med 
hänsyn till att statslåneräntan var minus 0,12 procent den 1 november 
2019. Det är dock Kommunutredningens uppfattning att bedöm-
ningen av ett långsiktigt ökat ekonomiskt åtagande för staten inte 
bör grunda sig på den räntenivå som gäller ett enskilt år eller enskild 
månad. Nivån på statslåneräntan för 2019 är låg sett ur ett historiskt 
perspektiv. Därför har en längre tidsperiod använts vid den ekono-
miska bedömningen av förslaget. Mer om indirekta effekter på 
Maastrichtskulden följer längre ned. Vid en närmare utredning av 
den tekniska lösningen för hur förslaget kan genomföras bör en mer 
omfattande och djupgående konsekvensanalys göras över bl.a. för-
slagets effekter på statens och kommunernas ekonomi, det finans-
politiska ramverket och Maastrichtskulden.  
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Att en ny kommun har fått en stor del av sina skulder övertagna 
av staten förbättrar naturligtvis den nya kommunens ekonomi jäm-
fört med vad som hade varit fallet om inget skuldövertagande hade 
skett. Det innebär bl.a. lägre kostnader för lån och pensioner. Med 
ett antagande om 1 procents ränta skulle en överföring av samtliga 
långfristiga lån till banker och kreditinstitut kunna innebära en lägre 
årlig kostnad motsvarande 2,5 miljarder kronor per år för kommu-
nerna. En överföring av pensionsskulder skulle innebära att staten 
får kostnader för kommunernas redan intjänade förmånsbestämda 
pensioner. För mer om vilka kostnader som kommunerna har för 
pensionsförpliktelserna se ovan.  

Att skuldsättningen minskar innebär ett större konsumtions-
utrymme för en kommun. Det ger en kommun större möjlighet att 
göra nödvändiga investeringar inom områden där det i dag finns 
betydande investeringsbehov. Det kan exempelvis handla om efter-
satta renoverings- och investeringsbehov i kommunala fastigheter 
samt i kommunaltekniska anläggningar t.ex. vatten- och avloppsnätet. 
Ett område som kommer att kräva resurser är digitaliseringsarbetet, 
där ett statligt skuldövertagande skulle kunna skapa större utrymme i 
den nya kommunens ekonomi.  

Det finns dock även möjliga negativa effekter av att en ny kom-
mun ges ett ekonomiskt tillskott av den storleksordning som det i 
normalfallet skulle handla om. Det kan exempelvis minska incita-
menten för ett kontinuerligt effektivitetsarbete i kommunen och 
kan också medföra att en anpassning av verksamheten till den nya 
kommunens förutsättningar inte ses som lika brådskande som den 
annars hade gjort. Det kan i sin tur innebära att den nya kommunens 
verksamheter drivs mindre effektivt än vad de annars hade gjorts. 
Det krävs därför en medvetenhet hos lokalpolitikerna om denna risk 
och en långsiktighet i deras arbete för att undvika detta. Kravet att 
kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning gäller alltjämt. En 
konsekvens av lösningen med övertagande av lån är vidare att den 
indirekt kan leda till en ökad Maastrichtskuld. Det blir fallet om en 
kommun som fått skulder övertagna av staten vid en sammanlägg-
ning väljer att ta upp nya lån, t.ex. för att finansiera investeringar i 
fastigheter och infrastruktur. Det bör dock framhållas att en anled-
ning till att kommunerna kan uppfatta en skuldöverföring till staten 
som ett bra incitament för sammanläggning är just att sammanslagna 
kommuner får ett ökat utrymme att genomföra nödvändiga inve-
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steringar. Det är dock svårt att uppskatta i vilken utsträckning som 
de nya kommunerna skulle uppta nya lån efter ett statligt skuldöver-
tagande. Kommunutredningens bedömning är att samhällsnyttan 
med förslaget överstiger kostnaden för det.  

Förslaget kan påverka den kommunala självstyrelsen. Hur om-
fattande påverkan blir är dock till stor del beroende av förslagets 
slutliga utformning. En viktig fråga blir hur processen för att få skul-
der övertagna konstrueras. Blir det fråga om en förhandling mellan 
stat och kommuner där staten tar en styrande roll gällande t.ex. vilka 
kommuner vars sammanläggning som ska gynnas, kan förslaget inne-
bära en påverkan på den kommunala självstyrelsen. En proportiona-
litetsbedömning kan därför behövas göras vid den närmare utform-
ningen av förslaget. 

Kommunutredningen bedömer att en utredning behöver beman-
nas med en särskild utredare och tre sekreterare. Utredningstiden 
har beräknats till 1,5 år. Kostnaden beräknas till 3,6 miljoner kronor 
för år ett och 1,8 miljoner kronor för år två. 

20.1.2 Försöksverksamhet 

Utredningens förslag: Regeringen initierar en försöksverksam-
het där kommuner får ges undantag från bestämmelser i lag, för-
ordning eller myndighetsföreskrift. Försöksverksamheten ska syfta 
till att pröva sätt att stärka kommuners kapacitet, möjliggöra an-
passning av verksamhet till lokala förhållanden eller minska statliga 
regleringar. Försöken får avse strukturförändring eller verksam-
hetsutveckling.  

Kommundelegationen (se avsnitt 20.1.3) ges i uppdrag att ta 
fram ett förslag om den närmare utformningen av försöksverk-
samheten. Kommundelegationen ska också ges i uppdrag att bereda 
ansökningar om försöksverksamhet, samt att följa och utvärdera 
försöken. 

 
Kommunutredningen anser att det är viktigt att ta tillvara lokala 
initiativ samt förslag på lösningar på hur kommunernas kapacitet kan 
stärkas. Ett sätt att göra detta är att organisera en försöksverksamhet 
för kommuner där nya idéer kan prövas under ordnade former. Kom-
munutredningens utgångspunkt är att försöksverksamheten i första 
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hand ska inriktas på strukturförändrande insatser. Kommunförsöken 
ska dock även vara öppna för mer verksamhetsanknutna försök. 
Utredningen föreslår därför att kommunerna inom ramen för för-
söksverksamheten får ges undantag från bestämmelser i lag, förord-
ning eller myndighetsföreskrift. 

Centralt i en försöksverksamhet är att bädda för att en utvärder-
ing av de olika försöken ska kunna göras. Det är dessutom angeläget 
att det finns goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan delta-
gande kommuner under försöksverksamhetens genomförande. 

Tidigare kommunförsök 

Åren 1984–1991 bedrevs ett frikommunförsök med inriktning mot 
ökad kommunal självstyrelse (se kapitel 2 för en utförligare beskriv-
ning av frikommunförsöket). Avsikten med försöksverksamheten 
var att de kommuner och dåvarande landsting som deltog skulle ges 
möjlighet att bättre anpassa den kommunala organisationen till lokala 
förhållanden. Försöket var också tänkt att dels ge bättre förutsätt-
ningar för att utnyttja de samlade samhällsresurserna, dels åstadkomma 
ökad samordning och effektivitet i den kommunala verksamheten. 
Ett annat syfte var att utveckla formerna för samverkan mellan kom-
muner och landsting, liksom mellan statliga och kommunala organ. 

Enligt regeringens bedömning spelade frikommunförsöket en vik-
tig roll för utveckling och förnyelse av den kommunala verksamheten. 
När det gäller den organisatoriska frihet som öppnats för kom-
munerna var erfarenheterna i allt väsentligt goda. Regeringen menade 
dock att det var avsevärt svårare att generellt bedöma erfarenheterna 
av den del av frikommunsförsöket som gällde avsteg och dispenser 
från statliga regler i övrigt.5 

Försöksverksamhetens utformning 

Kommunutredningen anser att ett kommunförsök så långt det är 
möjligt bör utgå från lokala initiativ och de behov av försöksverk-
samhet som kommunerna själva identifierar. Intresserade kommu-
ner ska därför, enskilt eller tillsammans, kunna ansöka om att starta 
ett försök.  

 
5 Prop. 1991/92:13 s. 8–12. 
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Till ansökan bör fogas ett underlag som beskriver de konsekven-
ser för kommunen som försöket kan förväntas ge. I underlaget bör 
även en riskanalys ingå. Vid bedömningen av om undantag från 
tvingande regleringar ska ges måste alltid en avvägning göras mellan 
de positiva effekter som försöket kan ge för t.ex. kommunens kap-
acitet, och hur ett undantag kan påverka intressen som den aktuella 
regleringen är tänkt att skydda, t.ex. enskildas behov av sekre-
tesskydd. Kommundelegationen ska bedöma om försöket syftar till 
att stärka kommunernas kapacitet. Delegationen bör även bedöma 
om försöket har potential att skalas upp och överföras till andra 
kommuner (se mer nedan om inriktning på försöken). En förutsätt-
ning för att en ansökan om försök ska kunna beviljas är att det inne-
bär ett undantag från gällande regelverk. 

Grundläggande för bedömningen av en ansökan om försöksverk-
samhet är att rätten för kommuninvånare att åtnjuta likvärdig sam-
hällsservice inte ska begränsas i någon utsträckning av betydelse. För-
söken får inte heller ge en kommun ekonomiska fördelar på en annan 
kommun eller regions bekostnad. Det finns dessutom, genom grund-
lagen, och EU-rätten och annan internationell rätt, begränsningar i 
vad som är möjligt att inkludera i en försöksverksamhet. Till exem-
pel begränsas möjligheten att ge undantag från bestämmelser om en 
fråga är reglerad genom EU-rätt. Det kan vara fallet om ansökan om 
försöksverksamhet gäller t.ex. upphandling eller behandling av per-
sonuppgifter. Varje fråga måste dock bedömas individuellt för att 
det ska vara möjligt att avgöra vilket utrymme som finns för att till-
låta undantag från befintlig lagstiftning. 

Kommundelegationen bör ge kommunerna viss vägledning under 
ansökningsförfarandet. Som utredningen tidigare pekat på kan det 
vara särskilt svårt för befolkningsmässigt små kommuner att ha till-
räckliga resurser och kapacitet att delta i den här typen av utveck-
lingsverksamhet. Det blir därför extra viktigt för dessa kommuner 
att kunna få vägledning av Kommundelegationen vid upprättandet 
av ansökan.  

Det bör även eftersträvas en spridning i de kommuner som deltar 
i försöksverksamheten vad gäller storstadskommuner, täta kommu-
ner och landsbygdskommuner, samt en spridning befolkningsmässig 
storlek och geografisk spridning. Försöken kan omfatta enskilda 
kommuner eller grupper av kommuner. Kommunutredningen anser 
att det är positivt om försök som omfattar mer än en kommun kom-
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mer till stånd, eftersom detta kan möjliggöra försök som utvecklar 
metoder och arbetssätt för en mer strategisk kommunsamverkan. 
Det är även eftersträvansvärt att få med försök som omfattar kom-
munkonstellationer som utgår från funktionella arbetsmarknadsregio-
ner. Sådana konstellationer kan bl.a. bidra till att utveckla ett funk-
tionellt perspektiv på den kommunala planeringen och verksamheten.  

Försöksverksamheten bör pågå i fem år och enskilda försök i tre 
år. Det ger kommunerna tillräckligt med tid för ansökan, godkän-
nande från delegationen och förberedelser inför försöket. Det ger 
också tid för beredning, beslut och utvärdering av försöken. 

Till försöksverksamheten bör en referensgrupp knytas. Referens-
gruppen bör omfatta personer med sakkunskap inom de olika om-
råden som försöken kan beröra och/eller metodologisk utvärder-
ingskunskap. Referensgruppen kan bestå av forskare, representanter 
för SKR samt relevanta statliga myndigheter. 

Uppföljning bör bedrivas parallellt med genomförandet av för-
söken. Utöver lokala uppföljningar som kommunerna själva genom-
för, ansvarar Kommundelegationen för en övergripande utvärdering 
av försöken. Ett viktigt krav är att utvärderingarna genomförs på ett 
sådant sätt att de kan utgöra ett underlag till förslag om lagändringar 
eller ändring av andra föreskrifter. Ambitionen bör också vara att 
kommunförsöket kontinuerligt ska kunna leverera underlag till utred-
nings- och utvecklingsarbete som pågår inom olika områden och 
därmed kunna leda till ändringar i de nationella regelverken som styr 
kommunernas verksamhet. 

Försök kring strukturella förändringar 

Följande är exempel på försöksverksamhet kring strukturella för-
ändringar som ur Kommunutredningens perspektiv bör prövas: 

 Utvecklade former för en mer strategisk samverkan (se avsnitt 20.1) 
inom en fast kommunkonstellation, där nya arbetssätt och en 
utvidgad och mer djupgående samverkan kan prövas i struktu-
rerade former. En utvecklad strategisk samverkan kan exempelvis 
omfatta försök som syftar till att samla de samverkande kommu-
nernas administrativa och personella resurser inom en gemensam 
förvaltning. Det skulle innebära att de samverkande kommuner-
nas nämndsorganisation kvarstår, inklusive kommunstyrelse och 
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kommunfullmäktige. Däremot skulle kommunernas förvaltnings-
organisation kunna samlas i en gemensam organisation, vilken då 
skulle betjäna respektive kommuns politiska organisation. I ett 
sådant försök kan ges undantag från regleringar som kan under-
lätta kommunernas utvecklingsarbete. 

 Förändring av kommuners uppgifter där kommuner får ansöka om 
att under begränsad tid ta över ansvaret för verksamhet som i dag 
ligger på annan nivå. Det skulle t.ex. kunna handla om att kom-
munerna får ansöka om att ta över vissa delar av arbetsmarknads-
politiken. På motsvarande sätt kan försök bedrivas där kommu-
ner lämnar över ansvaret för vissa uppgifter till annan nivå. 

Försök kring verksamhetsutveckling 

Även om den huvudsakliga inriktningen på en försöksverksamhet 
bör ligga på strukturförändrande åtgärder kan det finnas anledning 
att öppna verksamheten för vissa mer verksamhetsanknutna om-
råden där undantag från statliga regleringar skulle vara önskvärda att 
pröva. Exempel på sådana områden har spelats in till Kommun-
utredningen från bl.a. SKR och enskilda kommuner.6 Områden som 
har nämnts är exempelvis en friare hantering av riktade statsbidrag 
samt verksamheter inom socialtjänsten.  

Verksamhetsinriktade försök skulle t.ex. kunna inriktas mot att 
minska administrationen inom kommunernas verksamheter, eller 
pröva digitala lösningar, och på så sätt frigöra utrymme för perso-
nalen att ägna sig åt annat. Det skulle också kunna handla om försök 
som fokuserar på att stärka bristyrkens attraktivitet, vilket på så sätt 
underlättar kompetensförsörjningen. Ett annat exempel skulle kunna 
vara undantag från bestämmelser i redovisningsregelverket för att 
möjliggöra försök med sociala investeringsfonder. Försök skulle också 
kunna bedrivas mellan kommuner över riksgräns avseende samver-
kan inom specifika verksamhetsområden. 

Ett villkor bör vara att försöket är av en sådan art att det, om det 
faller väl ut i försökskommunen, också kan ha potential att stärka 
kapaciteten för andra kommuner än försökskommunen. Detta bör 
tydliggöras i de ramar som sätts för försöken. 

 
6 SKL, Ett nytt frikommunförsök – en idéskiss, pm oktober 2018. 
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Kommunförsökens genomförande  

Det är svårt att i förväg förutse vilka frågor som kan bli aktuella för 
försöksverksamhet eftersom kommunerna genom ett ansöknings-
förfarande själva ges stort utrymme att utforma försöksverksam-
heten. Vidare framgår av Kommunutredningens förslag att syftet 
med försöksverksamheten är relativt brett formulerat. Ett komplett 
underlag som täcker alla frågor som kan bli aktuella, och som är 
tillräckligt för att riksdagen ska kunna ta ställning, kan därför svår-
ligen tas fram innan ett ansökningsförfarande har inletts.  

Regeringen har en vidsträckt normgivningskompetens och rätt 
att meddela föreskrifter i ett stort antal frågor. Regeringen kan där-
för förväntas kunna fatta beslut om ansökningar om försök i många 
fall. Riksdagen kan dock i vissa fall behöva ta ställning till frågan om 
huruvida ett undantag från en tvingande bestämmelse i ett försök ska 
beviljas. Det gäller om frågan är reglerad i lag och även i vissa andra 
fall. Regeringen har inte heller full frihet i förhållande till riksdagen 
vad gäller sina föreskrifters innehåll. Regeringen kan vara bunden av 
villkor som riksdagen har ställt upp, t.ex. om riksdagen har ställt upp 
vissa villkor för att anslag ska kunna beviljas. I samband med att riks-
dagen antog lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare 
kommunal nämndorganisation, vid det tidigare frikommunförsöket 
godkände den också att regeringen inom ramen för försöksverk-
samheten fick göra avsteg från vad riksdagen har bestämt vad gäller 
anvisande av anslag, godkännande av riktlinjer för en viss verksamhet 
eller liknande åtgärder.  

Konsekvensanalys 

Ett sätt att använda sig av de kunskaper, det engagemang och den 
kreativitet som finns i kommunsektorn är att inrätta en försöksverk-
samhet där kommunerna får ansöka om att få driva försöksverk-
samhet. En försöksverksamhet kan möjliggöra att en rad olika åtgärder 
samtidigt prövas för att stärka kommunernas kapacitet samt för-
bättra möjligheterna till lokala anpassningar och minska den statliga 
regelbördan. Det gör det också möjligt att anpassa de åtgärder som 
prövas efter lokala förutsättningar. Om staten i stället för att bedriva 
en sådan försöksverksamhet skulle välja att ändra sin styrning för 
samtliga kommuner inom olika områden kan det innebära större 
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kostnader för de fall en ändring ger oönskade effekter. En försöks-
verksamhet kan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vara ett för-
hållandevist kostnadseffektivt sätt att pröva nya sätt att arbeta. En 
generell åtgärd ger inte heller samma möjligheter för staten att ta 
tillvara på lokala initiativ och idéer om hur kommunerna ska kunna 
stärka sin kapacitet.  

Mot bakgrund av att det handlar om ett ansökningsförfarande där 
relativt lite styrning ges kring försökens möjliga innehåll, är det svårt 
att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna; de 
är beroende av såväl antalet kommuner som ingår i försöken som 
försökens innehåll. I den mån försöken innebär en effektivisering av 
kommuners verksamhet kan kommunernas kostnader minska. Ut-
fallen av försöken, och hur de påverkar försökskommunernas eko-
nomi och verksamhet, måste dock följas under försökens gång och 
utvärderas. Försöksverksamheten bör inledningsvis kunna omfatta 
omkring 30 försök. Om intresset från kommunsektorn visar sig vara 
större än så bör försöksverksamheten kunna utvidgas till att omfatta 
fler försök. 

I princip ska försöken i sig inte innebära ökade kostnader för sta-
ten. Vid försök som innebär att kommuner tillfälligt tar över upp-
gifter från staten bör kommunerna ges en ersättning från staten som 
motsvarar de kostnader som staten har för uppgiften. Däremot inne-
bär administrationen av försöken ökade kostnader för staten (se av-
snitt 20.1.3 om Kommundelegationen).  

Eftersom det är frivilligt för kommunerna att delta i försöksverk-
samheten innebär det inte någon inskränkning av den kommunala 
självstyrelsen. Frivilligheten medför inte heller att staten är skyldig 
att utge någon finansiering för försöksverksamheten enligt finan-
sieringsprincipen.    
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20.1.3 Former för stöd och analys för att stärka kommunernas 
kapacitet 

En kommundelegation inrättas 

Utredningens förslag: En kommundelegation inrättas inom Reger-
ingskansliet. Kommundelegationen och landshövdingarna ges i upp-
drag att föra en dialog med kommuner om kapacitetsstärkande 
åtgärder, särskilt om strategisk samverkan och frivilliga samman-
läggningar. 
 
Kommundelegationen ges dessutom i uppdrag att: 

– förvalta bidraget till utveckling av strategisk samverkan och 
arbete inriktat mot frivilliga sammanläggningar (se avsnitt 20.1.1), 

– sköta uppdraget om försöksverksamhet (se avsnitt 20.1.2), 
samt 

– identifiera behov av studier om kapacitetsstärkande åtgärder 
för kommuner och ge forskare i uppdrag att genomföra sådana 
studier.  

Det är viktigt att staten tar ett tydligt ansvar och visar att den avser 
att agera drivande i frågor som rör kommunernas kapacitet. Kom-
munutredningen föreslår därför att en kommundelegation med ett 
utvecklingsinriktat uppdrag inrättas inom Regeringskansliet. Kom-
mundelegationen ska ha ett antal olika uppgifter och roller som 
handlar om att skapa bättre förutsättningar för kommunerna att ut-
föra sina uppgifter. Att delegationen inrättas inom Regeringskansliet 
ger en närhet till regeringen och de politiska besluten jämfört med 
om delegationen skulle ligga inom kommittéväsendet eller som en 
del av en myndighet. Det är också en fördel med tanke på att det inom 
Regeringskansliet finns tillgång till kompetens på i princip alla rätts-
områden som skulle kunna bli aktuella inom försöksverksamheten.  

Delegationen ska i samarbete med landshövdingarna i respektive 
län föra dialog med kommuner om kapacitetsstärkande åtgärder. De 
direkta kontakterna med kommunerna bör dock i huvudsak skötas 
av landshövdingarna. Delegationen kan dock behöva delta i vissa 
möten med kommuner. Kommundelegationen roll ska annars i hög 
grad vara av stödjande karaktär gentemot landshövdingarna. I det 
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arbetet bör delegationen t.ex. anordna möten mellan delegationen 
och landshövdingarna där uppkomna frågor kan diskuteras utifrån 
underlag och analyser av övergripande karaktär.  

Kommundelegationen ska också förvalta det bidrag som föreslås 
i avsnitt 20.1.1, till kommuner som vill utveckla strategisk samver-
kan eller bedriva arbete inriktat mot frivilliga sammanläggningar. 
Vidare ska Kommundelegationen ges i uppdrag att utforma ett mer 
detaljerat förslag av hur den försöksverksamhet som föreslås i av-
snitt 20.1.2 ska läggas upp. Kommundelegationen ska därefter bereda 
ansökningar, samt följa och utvärdera försöksverksamheten på ett 
övergripande plan. Delegationens uppgift bör också vara att sam-
ordna utvärderingar av försöken och löpande redovisa och sprida 
erfarenheter från försöksverksamheten. Delegationen föreslås vidare 
ges i uppdrag att identifiera behov av studier om kapacitetsstärkande 
åtgärder för kommuner och ge forskare i uppdrag att genomföra 
sådana studier. 

Delegationens ledamöter liksom dess ordförande bör utses av reger-
ingen. Statssekreteraren i Finansdepartementet med ansvar för kom-
munfrågor kan lämpligen vara ordförande för delegationen. I övrigt 
ska det i delegationen finnas en balans mellan statliga representanter 
och representanter för kommunerna. Till delegationen bör ett sekre-
tariat knytas. Kommunutredningens utgångspunkt är att delegatio-
nens organisation inte får vara för stor. Tanken är i stället att delega-
tionen ska kunna nyttja befintliga myndigheter och organisationer i 
sitt arbete. Kommunutredningen bedömer ett sådant arbetssätt som 
mer kostnadseffektivt och flexibelt än att en större organisation kopp-
lad till delegationen byggs upp.  

Kommunutredningen anser att regeringen varje år i en skrivelse 
till riksdagen bör redogöra för delegationens verksamhet. Det skapar 
större insyn i delegationens verksamhet.  

Uppdrag till landshövdingarna 

Staten och kommunerna har ett gemensamt intresse av att kom-
munerna har tillräcklig kapacitet för att utföra sina uppgifter. Kom-
munutredningen anser att staten bör stödja kommuner som vill 
utveckla en mer strategisk samverkan, genomföra en kommunsam-
manläggning eller på andra sätt försöka stärka sin kapacitet. Ett sätt 
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att stödja kommunerna är att skapa möjligheter till en regelbunden 
dialog om dessa frågor mellan kommuner, men också mellan stat och 
kommuner. Dialogerna ska syfta till att lyfta fram olika sätt för 
deltagande kommuner att stärka sin kapacitet samt att stödja lokala 
initiativ och pågående processer för att stärka kommunernas kapa-
citet, t.ex. att utveckla en befintlig samverkan till att bli mer strategisk.  

Med tanke på att Kommundelegationen föreslås få relativt begrän-
sade personalresurser föreslår Kommunutredningen att landshöv-
dingarna ges i uppdrag att inom respektive län föra dialog med kom-
munerna om kapacitetshöjande åtgärder generellt, samt om behovet 
av mer utvecklad strategisk samverkan, och om frivilliga kommun-
sammanläggningar. Landshövdingarna, som är statens representant 
på den regionala nivån, kan med detta uppdrag nyttjas som en resurs 
i Kommundelegationens arbete. Landshövdingarna har upparbetade 
nätverk och god kännedom om lokala och regionala förhållanden 
som bör vara värdefullt i arbetet. Dessutom bör det finnas goda möj-
ligheter för landshövdingarna att, i egenskap av myndighetschefer 
för länsstyrelserna, använda den kompetens som finns inom respek-
tive organisation.  

Utgångspunkten är att landshövdingarna inte ska ges någon tving-
ande roll gentemot kommunerna, utan avsikten är att de ska föra en 
dialog med länets kommuner och utgöra ett stöd till kommunerna i 
frågor om kapacitetshöjning, t.ex. om en mer utvecklad strategisk 
samverkan i olika kommunkonstellationer. Landshövdingarna ska 
också kunna erbjuda stöd till de kommuner som överväger att frivilligt 
gå samman.  

Uppdraget bör lämpligen ges i form av regeringsuppdrag till alla 
länsstyrelser, förutom länsstyrelsen i Gotlands län. Undantaget för 
länsstyrelsen i Gotlands län görs med hänsyn till att Gotland består 
av en enda kommun. Efterfrågan och behovet av den här typen av 
insatser bör mot den bakgrunden, och utifrån Gotlands geografiska 
läge, vara ytterst begränsat för Gotlands kommun. Däremot kan lands-
hövdingen på Gotland ges möjlighet att delta vid möten med övriga 
landshövdingar och Kommundelegationen. Regeringsuppdragen ska 
löpa tills vidare, men regeringen bör ompröva dem efter fyra år.  
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Regeringsuppdragen bör utformas enligt följande: 

 Varje landshövding, eller den som landshövdingen överlåter upp-
draget till, bör regelbundet träffa och föra dialog med sitt läns 
kommuner om olika kapacitetsstärkande åtgärder, och särskilt 
om lokala behov av mer utvecklad strategisk samverkan och om 
frivilliga kommunsammanläggningar.  

 I de fall kommuner inom länet deltar i försöksverksamhet (se 
avsnitt 20.1.2) som syftar till kapacitetsstärkande åtgärder bör 
landshövdingarna vid dialogerna följa och inhämta erfarenheter 
från försöken. 

 Dialogen kan föras samlat med samtliga länets kommuner, men 
den bör också hållas i olika kommungrupperingar inom vilka stra-
tegisk samverkan skulle kunna utvecklas respektive i konstella-
tioner möjliga för frivillig sammanläggning. 

 Utgångspunkter för dialogen om strategisk samverkan respektive 
frivillig sammanläggning bör vara redan etablerad samverkan mellan 
kommuner samt funktionella samband mellan kommuner genom 
pendling eller andra kopplingar. 

 I de fall kommunal samverkan eller funktionella kopplingar sträcker 
sig över länsgränserna bör formerna för dessa dialoger lösas i 
samverkan med berörda landshövdingar och kommuner.  

 Resultaten från kommundialogerna bör regelbundet redogöras 
för vid möten med Kommundelegationen och samtliga landshöv-
dingar. Vid dessa möten bör tillfälle till erfarenhetsutbyte ges och 
samtal föras om hur det fortsatta arbetet bör läggas upp. 

Kommundelegationen bör ge landshövdingarna tillräcklig bakgrunds-
information och underlag som kan underlätta för landshövdingarna 
att utföra sitt uppdrag. Hur det konkreta arbetet genomförs bör dock 
kunna variera mellan olika län. Landshövdingarna bör lämpligen inled-
ningsvis inventera vilka behov av kapacitetsstärkande åtgärder som 
länets kommuner har, samt vilken efterfrågan av åtgärder som finns. 
Stor vikt bör läggas på funktionella samband mellan olika kommuner 
inom länet, samt med angränsande kommuner från andra län.  

Det bör vara möjligt för landshövdingen att överlåta delar av upp-
draget till en annan person. 
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Forskningsuppdrag 

Kommunutredningen har tidigare i betänkandet konstaterat att det 
råder brist på forskning om hur olika strukturåtgärder, men även 
andra åtgärder som syftar till att höja kommunernas kapacitet, har 
påverkat och kan komma att påverka kommunerna (se kapitel 12). 
Denna brist påverkar vilket underlag som finns tillgängligt för staten 
vid ett kunskapsbaserat förändringsarbete. Det handlar t.ex. om 
behov av effektutvärderingar av kommunal samverkan, skattning av 
transaktionskostnader vid olika typer av mellankommunal samver-
kan samt hur verksamhetens kvalitet påverkas av samverkan. Forsk-
ning om kommuner bedrivs i dag dels i form av praktiknära forsk-
ning vid ett antal institut,7 dels inom ramen för den samhällsveten-
skapliga forskningen vid ett flertal universitet.  

Kommunutredningen gör bedömningen att uppdrag till forskare 
att utföra studier ytterligare skulle förbättra förutsättningarna för 
kunskapsuppbyggnad på området. Möjligheten att ge uppdrag till 
forskare att genomföra studier skulle alltså utgöra ett komplement 
till det kunskapsutvecklande uppdrag som föreslås ges till Statskon-
toret (se avsnitt 20.1.3). Att Kommundelegationen kan lägga uppdrag 
på forskare samtidigt som Statskontoret har ett kunskapsutveck-
lande uppdrag skapar viss flexibilitet gällande vem som ska utföra ett 
visst uppdrag beroende på vilken kunskap och kompetens som krävs 
för uppdraget. 

Kommundelegationen är, utifrån de erfarenheter som tillägnas 
vid utförandet av sina övriga uppgifter och de kunskaper som orga-
nisationen behöver för att utföra dessa uppdrag, väl lämpad att iden-
tifiera behov av ny forskning och nya analyser om olika åtgärder för 
att stärka kommunernas kapacitet. Kommunutredningen föreslår 
därför att Kommundelegationen ska kunna ge forskare i uppdrag att 
genomföra studier om kapacitetshöjande åtgärder. Det bör handla om 
tillämpad forskning som kan ge kunskap om hur olika kapacitets-
höjande åtgärder har påverkat, eller i framtiden kan påverka kommu-
nerna. Ett sådant uppdrag bidrar till att stärka förutsättningarna för 
att underlaget för framtida kommunalpolitiska avgöranden breddas och 
fördjupas. Det bör både kunna handla om kortare uppdrag, och upp-
drag som är mer omfattande och pågår under ett antal år.  

 
7 Bland instituten kan nämnas Institutet för kommunal ekonomi, Kommunforskning i Väst-
sverige, och Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning. 
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Konsekvensanalys 

Kommunutredningen bedömer att staten bör stödja kommuner som 
vill utveckla en mer strategisk samverkan eller genomföra en kom-
munsammanläggning (se avsnitt 21.1). Kommunutredningen lämnar 
vidare förslag som innebär ett antal nya uppgifter. Enligt Kommun-
utredningen kan samtliga dessa uppgifter med fördel skötas av samma 
organisation i form av en kommundelegation.  

Kommunutredningen anser att det finns behov av en samlad 
organisation för frågor som syftar till stärkt kapacitet i kommunerna, 
i annat fall finns det risk att de processer som utredningen föreslår 
inte kommer igång. Avsaknaden av en samlad organisation skulle 
också kunna medföra att resultat och slutsatser från Kommunutred-
ningens arbete inte tas tillvara på ett ändamålsenligt sätt. 

Kommundelegationen ska inrättas inom staten eftersom upp-
draget innehåller myndighetsutövning. Ett alternativ är att ge upp-
draget till en förvaltningsmyndighet. Om verksamheten inordnas i 
en befintlig förvaltningsmyndighet skulle det kunna reducera kost-
naderna för administrationen. Det skulle också praktiskt kunna 
underlätta uppbyggnaden av verksamheten att redan ha en befintlig 
verksamhet, t.ex. ett huvudkontor. Försöksverksamheten kommer 
med all sannolikhet att beröra ett större antal rättsområden och hand-
läggningen av ansökningarna kommer att kräva tillgång till specialist-
kompetens inom dessa. Kommunutredningen anser mot den bak-
grunden att det inte i dag finns någon befintlig myndighet som lämpar 
sig för de uppgifter som föreslås. 

Det bör, enligt utredningens uppfattning, inte tillskapas en ny 
förvaltningsmyndighet för uppgifter som till största delen är tids-
begränsade. Kommunutredningen har också övervägt att låta upp-
gifterna hanteras inom kommittéväsendet, vilket kan vara en lämplig 
form för att hantera tidsbegränsade åtgärder. En kommitté är i nor-
malfallet en tillfällig organisation, vilket i sig innebär en viss flexi-
bilitet jämfört med en myndighet. Kommittéväsendet innebär också 
en förhållandevis stor frihet för organisationen att själv utforma 
verksamheten och innefattar låga administrativa krav.8  

Kommunutredningen har dock stannat vid att föreslå att upp-
gifterna hanteras inom ett organ i Regeringskansliet. Med hänsyn till 

 
8 Användningen av kommittéformen behandlas i Statskontorets rapport (2019), Udda fåglar i 
kommittéväsendet En studie av otraditionella kommittéer.  
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att kommunförsöket med all sannolikhet kommer att avse ett större 
antal frågor om avsteg från regelverk kan det vara mer effektivt att 
sköta administrationen av kommunförsöket inom Regeringskan-
sliet. Det gör också att det finns närmare tillgång på kompetens inom 
i princip alla rättsområden som kan tänkas bli aktuella. Regerings-
kansliet kan vidare använda sig av statliga förvaltningsmyndigheters 
sakkunskaper vid handläggningen av en ansökan om kommunförsök.  

Den dialog som föreslås föras av Kommundelegationen och lands-
hövdingarna med kommuner är frivillig för kommunerna. Förslaget 
innebär därmed inte någon inskränkning av den kommunala självsty-
relsen. Det innebär också att finansieringsprincipen inte är tillämplig. 
Deltagande i dialogen kan innebära vissa personal- och resekostnader 
för kommunerna, men det kan också ge bättre förutsättningar för 
deltagande kommuner att vidta kapacitetshöjande åtgärder. Vidare 
finns möjlighet för kommuner att söka det föreslagna bidraget för 
kommuner som vill utveckla en mer strategisk samverkan och arbeta 
inriktat mot frivilliga sammanläggningar (se avsnitt 20.1.2). 

Förslaget om en kommundelegation innebär ökade kostnader för 
Regeringskansliet avseende bl.a. personal. Kommunutredningen gör 
bedömningen att det behövs ett sekretariat med fyra årsarbetskrafter 
för att biträda delegationen. Vidare behövs medel för att delegatio-
nen i viss utsträckning ska kunna anlita externa experter vid utvär-
dering av försöksverksamheten. Kostnaderna för Regeringskansliet 
uppskattas till 6,9 miljoner kronor per år. Av beloppet avser 4,4 mil-
joner kronor per år kostnader för personal, lokaler och resor vid 
möten. Anlitande av externa experter för utvärdering beräknas till en 
kostnad om 500 000 kronor per år. Vidare ingår medel om 2 miljoner 
kronor per år att tilldela forskare när de ges i uppdrag att genomföra 
studier. Kostnaden för forskningsuppdrag är beräknad utifrån att det 
bör vara fråga om ett antal studier som initieras. 

Förslaget innebär att nya regeringsuppdrag ges till länsstyrel-
serna. Mot bakgrund av de utmaningar som kommunerna står inför 
(se kapitel 6–12) anser Kommunutredningen att det finns behov av 
att för en dialog med kommunerna om åtgärder som kan stärka deras 
kapacitet. Dialogerna kan bidra till att konkreta kapacitetsstärkande 
åtgärder på lokal nivå kan identifieras och utvecklas av kommunerna. 
Ett alternativt sätt att föra denna dialog skulle kunna vara att Kom-
mundelegationen ensam skulle ges en sådan roll. Kommunutredningen 
bedömer dock att ett sådant omfattande uppdrag skulle kräva allt för 
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stort behov av resurser för delegationen. Dessutom har det bedömts 
som en tillgång att nyttja landshövdingarnas nätverk och lokal-
kännedom, samt deras möjlighet att använda kompetens inom läns-
styrelserna. Ett annat alternativ skulle kunna vara att någon annan aktör 
än staten, exempelvis konsulter eller regionerna, anlitas för att föra 
dialog med kommunerna. Kommunutredningen anser dock att en 
utgångspunkt måste vara att staten företräds i dialogerna; alternativ 
där konsulter eller regionerna anlitas har därför inte bedömts som 
aktuella. 

Uppdragen bedöms i genomsnitt innebära en arbetsinsats mot-
svarande cirka tio dagars heltidsarbete per år, vilket inkluderar tid 
för möten med Kommundelegationen. Antalet kommuner varierar 
dock stort mellan olika län; exempelvis har Hallands respektive 
Blekinge län fem kommuner vardera medan Västra Götalands län har 
49 kommuner. Kommunutredningen gör bedömningen att länssty-
relserna behöver tillföras ett ekonomiskt bidrag för uppdragets genom-
förande. Storleken på bidraget behöver dock differentieras beroende 
på hur många kommuner som finns i länen. Det bedöms krävas fler 
möten med kommuner för landshövdingar i län med många kom-
muner än för landshövdingar i län med få kommuner. I län med 
många kommuner bedöms det vidare behövas mer resurser för för-
beredelser och efterarbete från mötena. En indikativ bedömning kan 
vara att länsstyrelser i län som omfattar upp till 10 kommuner ersätts 
med 200 000 kronor per år, att län med 10–19 kommuner ersätts 
med 300 000 kronor per år samt län med kommuner över 20 kom-
muner ersätts med 400 000 kronor per år. 

Tabell 20.1 Kostnadsberäkning för uppdrag till landshövdingarna  

Kronor  

Antal kommuner Antal län Ersättning per län Summa 
0–9 7 200 000 1 400 000 
10–19 10 300 000 3 000 000 
20– 3 400 000 1 200 000 
Summa 20 200 000 5 600 000 

Anm.: Tabellen är exklusive Gotlands län. 
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Det innebär att den totala kostnaden för staten avseende landshöv-
dingarnas uppdrag uppskattas till 5,6 miljoner kronor per år. Med 
hänsyn till att Gotland består av en enda kommun samt dess geo-
grafiska läge föreslås inget regeringsuppdrag till länsstyrelsen i 
Gotlands län. Kostnadsberäkningen utgår från att regeringsupp-
draget är tills vidare. Kommunutredningen anser dock att regeringen 
efter fyra år bör ompröva regeringsuppdragen. 

Kunskapsutveckling och analys 

Utredningens förslag: Statskontoret ges i uppdrag att följa och 
analysera övergripande frågor som är av väsentlig betydelse för 
kommunernas utveckling. I uppdraget ingår att identifiera och 
belysa behov av åtgärder vad gäller effektivisering samt struktur-
förändringar för kommunerna med hänsyn till utvecklingen inom 
kommunsektorn och dess omvärld. Uppdraget syftar till att öka 
kunskapen om kommunernas förutsättningar och utvecklings-
behov. 

 
Staten har ett grundläggande ansvar för kommunerna och deras för-
utsättningar att utföra sina uppgifter. Det gör att staten behöver ha 
tillräcklig kunskap om frågor som är av betydelse för kommunernas 
utveckling. 

Kommunutredningen anser att det generellt sett råder brist på 
underlag som analyserar skillnader mellan olika kommunkategorier 
avseende kommunal verksamhet samt förutsättningarna för den-
samma. Att analysera material utifrån olika kommunkategorier skulle 
syfta till att fånga upp om det finns några mer systematiska skill-
nader mellan t.ex. storstadskommuner och storstadsnära kommuner 
respektive mindre och glesa kommuner. Kommunutredningen kon-
staterar också att det råder brist på systematiska effektutvärderingar 
av kommunal samverkan och att det därför finns behov av den typen 
av utvärderingar. Tillgången på analyser och utvärderingar påverkar 
i sin tur vilket underlag som finns inför kommunpolitiska avgöran-
den på nationell nivå.  

Det finns en rad aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor som 
rör kommunerna. Majoriteten av de statliga myndigheter som arbetar 
med sådana frågor är dock specialiserade och fokuserar på vissa 
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begränsade verksamhetsområden och de utvecklingsfrågor som upp-
kommer inom dessa områden, t.ex. Socialstyrelsen och Skolverket. 

Staten kan inte heller till största delen förlita sig på underlag från 
andra aktörer. SKR bedriver ett viktigt arbete med utvecklingsfrågor 
som rör kommunerna, men har då ett uttalat kommunperspektiv 
medan staten i sina beslut behöver ha ett perspektiv som täcker hela 
den offentliga sektorn. Det finns mot den bakgrunden anledning för 
staten att själv ta fram underlag för kommunpolitiska avgöranden.  

Regeringen tillsätter med viss regelbundenhet utredningar inom 
kommittéväsendet gällande olika kommunpolitiska frågor. Men arbetet 
med kunskapsutveckling behöver också ske kontinuerligt och i en 
mer permanent form. Statskontoret ska i dag enligt sin instruktion i 
första hand vara inriktad på den statliga förvaltningen, men följer 
också regelbundet upp och beskriver hela den offentliga sektorns 
utveckling. I Statskontorets nuvarande uppdrag ingår bl.a. att redo-
göra för utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner. 
Statskontoret gör även återkommande utredningar om kommu-
nerna utifrån ett statligt perspektiv.  

Mot bakgrund av Statskontorets nuvarande uppdrag anser Kom-
munutredningen att ett kunskapsutvecklande uppdrag lämpligen bör 
ges till Statskontoret. Statskontoret ska följa och analysera övergri-
pande frågor som är av väsentlig betydelse för kommunernas utveck-
ling. Det handlar om att på nationell nivå följa frågor som har stor 
betydelse för statliga beslut gällande kommunsektorns utveckling 
samt om att utföra, eller ge andra i uppdrag att utföra, utvärderingar 
och undersökningar på området. I ett sådant uppdrag bör också ingå 
att identifiera och belysa behovet av åtgärder vad gäller effektivi-
sering och strukturförändringar för kommunerna med hänsyn till 
utvecklingen inom kommunsektorn och dess omvärld.  

Det kunskapsutvecklande arbetet ska bedrivas med ett nationellt 
perspektiv på kommunsektorn. Det ska inte behandla frågor av verk-
samhetsutvecklingskaraktär utan fokusera på frågor av principiell 
betydelse för kommunernas verksamhet. Arbetet ska syfta till att 
både bredda och fördjupa underlaget för framtida kommunalpoli-
tiska avgöranden på nationell nivå. Statskontoret bör inom ramen 
för uppdraget följa frågor gällande följande områden: 

 Strukturförändringar inom kommunsektorn. Hur påverkas kom-
munernas ekonomiska effektivitet av samverkan med andra kom-
muner? Vilka demokratiska konsekvenser kan olika samverkans-
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former få? Hur utvecklas kommunernas arbete med strategisk 
samverkan och hur påverkar det effektiviteten i kommunsektorn? 
I vilken utsträckning och på vilket sätt använder sig kommunerna av 
möjligheten till avtalssamverkan? Pågår det diskussioner mellan 
kommuner om sammanläggning? När det gäller frågor under denna 
punkt bör Statskontoret samverka med Kommundelegationen 
vid analyser.  

 Finansieringen av kommunernas verksamhet. Hur påverkar finan-
sieringen av kommunernas verksamhet deras förutsättningar att 
utföra sitt uppdrag? Här kan t.ex. den praktiska tillämpningen av 
finansieringsprincipen och utformningen av statsbidragen studeras.  

 Demografisk utveckling och omvärldsförändringar. Hur påverkar 
den fortsätta demografiska utvecklingen och omvärldsföränd-
ringar kommunernas möjlighet att utföra sitt uppdrag? Utveck-
lingen måste här följas kontinuerligt för att staten ska ha tillgång 
till ett aktuellt och uppdaterat underlag.  

I detta arbete är det viktigt att belysa effekter för kommunkategorier 
med skilda förutsättningar. En viktig del av arbetet skulle därför vara 
att undersöka skillnader mellan olika kommunkategorier. Kommun-
utredningen bedömer att det behövs såväl kvantitativa som kvalita-
tiva metoder för att fullgöra uppdraget.  

Uppdraget till Statskontoret bör lämpligen ges genom ett tillägg 
i Statskontorets instruktion.  

Konsekvensanalys 

Som framgår av texten ovan anser Kommunutredningen att det finns 
ett behov av en mer permanent funktion för kunskapsutveckling om 
statliga utvecklingsfrågor för kommunerna. Utredningen har över-
vägt olika lösningar för vem som ska ges denna uppgift. Att dela upp-
giften mellan olika sektorsmyndigheter bedöms inte var en lämplig lös-
ning, eftersom det huvudsakligen handlar om sektorsövergripande 
frågor. Ett annat alternativ skulle kunna vara att sköta uppgiften 
inom ramen för kommittéväsendet. Men mot bakgrund av behovet 
av en mer permanent funktion anser Kommunutredningen att det 
finns skäl att inte använda denna form som är tillskapad för att i 
första hand användas under en begränsad tid. Kommundelegationen 
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är föreslagen att inrättas inom Regeringskansliet. Kommundelega-
tionen får redan enligt förslaget flera stora uppdrag, och för att 
delegationen ska ha möjlighet att ge dessa fokus och utrymme kan 
det vara en fördel att den inte därutöver har detta uppdrag. Stats-
kontoret har erfarenhet av flera av de frågor som bör behandlas i ett 
kunskapsinhämtande arbete och bedöms därför vara väl lämpad att 
ta hand om uppgiften.  

Kommunutredningen bedömer att arbetsuppgifterna motsvarar 
cirka sju årsarbetskrafter. Regeringen bör ge Statskontoret ett resurs-
tillskott på 7,1 miljoner kronor per år för att täcka personalkostna-
der samt andra kostnader kopplade till de nya uppgifterna.  

Mätning av kvalitet i kommunernas verksamhet 

Utredningens förslag: Regeringen tar initiativ till att Rådet för 
främjande av kommunala analyser (RKA) får i uppdrag att 

 i samverkan med statliga myndigheter som på nationell nivå 
utövar tillsyn, utveckla statistik som mäter kvalitet i kommu-
nernas verksamheter, och 

 verka för att statliga myndigheter som på nationell nivå utövar 
tillsyn redovisar statistik på kommun- och kommunkategori-
nivå.  

Det har under en längre tid pågått ett arbete i Sverige med kvalitets-
mätningar av kommunernas verksamhet. Numera finns en relativt 
stor tillgång på mått och indikatorer för kommunernas verksamhet. 
RKA och dess databas Kolada spelar här en viktig roll. I RKA:s upp-
drag ingår, förutom dess arbete med Kolada, bl.a. att utveckla be-
fintliga nyckeltal, ta fram ytterligare nyckeltal med särskilt fokus på 
sådana som mäter kvalitet, samt vidareutveckla statistiken och sti-
mulera jämförelser mellan kommuner och regioner i samverkan med 
de statistikansvariga myndigheterna.9  

 
9 Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (reviderade 
2011-04-26). 
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Regeringen gav i oktober 2019 RKA i uppdrag att påbörja ett 
arbete med att ytterligare utveckla nyckeltal för effektivitet och pro-
duktivitet.10 

Databasen Kolada utgör en god källa till nyckeltal som kan använ-
das vid analyser av kommunernas verksamhet. Det är dock fort-
farande i allmänhet svårt att få en mer samlad bild över kvaliteten på 
verksamheten i olika kommuntyper eller andra kommunkategorier.11 
Kommunutredningen menar att det finns en utvecklingspotential i 
de indikatorer och mått som används av statliga myndigheter som 
bedriver tillsyn på nationell nivå för att mäta kvalitet i kommunernas 
verksamhet. Tillsynsmyndigheternas statistik redovisas i vissa fall på 
kommun- eller länsnivå. Kommunutredningen är medveten om att 
möjligheterna att publicera statistik på kommunnivå, och ibland på 
kommunkategorinivå, begränsas av statistiksekretess. Det begränsar 
hur tillsynsmyndigheterna kan publicera statistik som t.ex. rör få 
beslut per kommun. Genom att aggregera befintlig statistik utifrån 
kommunkategorier kan det finnas möjligheter att publicera fler 
statistikuppgifter på den lokala nivån. Vidare redovisar tillsynsmyn-
digheterna resultat från genomförda inspektioner under enskilda år 
på ett antal enheter, exempelvis skolor. Ett sätt att utveckla statistik 
som omfattar ett större underlag med fler enheter skulle kunna vara 
att skapa statistik som omfattar en tidsserie om flera år. Tillsyns-
myndigheterna kan också ha relevant information baserad på till-
synsarbetet som i dag inte publiceras som statistik men som genom 
ett utvecklingsarbete i framtiden skulle kunna utvecklas till kom-
pletterande kvalitetsmått.  

Genom att stimulera att statistik från tillsynsmyndigheterna tas 
fram och summeras till olika kommunkategorier kan jämförelser 
underlättas. Ett sådant utvecklingsarbete behöver drivas tillsammans 
med ansvariga tillsynsmyndigheter. En viktig aspekt är att måtten är 
hållbara över tid, vilket ger förbättrade möjligheter att analysera hur 
verksamheternas kvalitet förändras. En kontinuerlig vidareutveck-
ling av kvalitetsmått förbättrar möjligheterna att genomföra analyser 
och utvärderingar av hur den kommunala verksamhetens effektivitet 

 
10 Avtal gällande uppstartsarbete för utarbetande av nyckeltal för effektivitet (Fi2019/03326/K). 
11 För en beskrivning av de kommunkategorier som Kommunutredningen använder sig av, se 
avsnitt 6.1.1 och bilaga 3. För en något fylligare genomgång av kvalitet i kommunernas verk-
samhet, se Kommunutredningens pm om kvalitet i kommunal verksamhet. 
www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/05/Underlags-PM_Kvalitet-i-kommunal-
verksamhet.pdf. Hämtat 2020-01-21. 
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och produktivitet utvecklas, och vad det innebär för kvaliteten i verk-
samheten. 

Kommunutredningen anser att RKA bör få i uppgift att, i sam-
verkan med statliga myndigheter som på nationell nivå utövar tillsyn, 
utveckla statistik som mäter kvalitet i kommunernas verksamheter 
och verka för att dessa myndigheter redovisar statistik på kommun- 
och kommunkategorinivå. 

Kommunutredningen bedömer att det kan vara lämpligt att de 
kostnadsmässigt stora verksamheterna skola samt vård- och omsorg 
prioriteras inledningsvis. Förslaget berör bl.a. tillsynsmyndigheterna 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)12 och Skolinspektionen.13 
Utvecklade kvalitetsmått bör publiceras i Kolada. 

Konsekvensanalys 

Syftet med förslaget är att ge kommunerna förbättrade förutsätt-
ningar i sitt effektivitetsarbete genom förstärkta möjligheter till jäm-
förelser. Det kan också ge staten en ökad inblick i hur olika förutsätt-
ningar i olika kommunkategorier kan påverka kvaliteten i kommuners 
verksamheter. Utan denna åtgärd finns en risk för att tillsynsmyndig-
heternas statistik inte utvecklas på ett sätt som ger förbättrade möj-
ligheter till jämförelser mellan kommuner. Kommunutredningen har 
övervägt möjligheten att ge uppdraget till en statlig myndighet, men 
bedömer att RKA är bäst lämpad att utföra detta arbete med hänsyn 
till de uppgifter som föreningen redan har.  

RKA är en ideell förening vars medlemmar är staten och SKR. 
Medlemmarna stödjer föreningens verksamhet ekonomiskt i enlig-
het med ett särskilt upprättat avtal. Förslaget innebär att regeringen 
tar initiativ till en ändring av RKA:s stadgar så att de aktuella upp-
gifterna läggs till. Regeringen får förhandla med SKR om stadgarna 
ska ändras, samt om RKA i så fall ska tillföras ökade medel och hur 
det ska finansieras. Kommunutredningen uppskattar att staten behö-
ver tillskjuta 150 000 kronor per år till RKA med anledning av för-

 
12 Om IVO:s uppdrag att framställa statistik se 3 a § förordningen (2013:176) med instruktion 
för Inspektionen för vård och omsorg. 
13 Om Skolinspektionens uppdrag att sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med 
tillsyn och kvalitetsgranskning se 4 § förordningen (2011:556) med instruktion för Statens 
skolinspektion. 



SOU 2020:8 Förslag och bedömningar 

633 

slaget. SKR kan beroende på förhandlingarnas utfall också behöva 
tillskjuta medel, dock bör det inte överstiga 150 000 kronor. 

Förslaget avser statistik från statliga nationella tillsynsmyndig-
heter inom kommunernas verksamhetsområden, bl.a. IVO och Skol-
inspektionen. Kommunutredningen bedömer att förslaget inte inne-
bär några nya kostnader för tillsynsmyndigheterna utan att deras 
medverkan i arbetet kan ske inom ramen för deras nuvarande arbete 
med utveckling av statistik. 

20.2 Statens åtaganden och statlig närvaro 
i hela landet 

Utredningens bedömning: Att staten sköter sina åtaganden har 
avgörande betydelse för att kommunerna ska ha tillräcklig kapa-
citet att utföra sitt uppdrag. Det handlar om att staten finansierar 
och utför de uppgifter den ansvarar för, och att staten följer 
finansieringsprincipen. Att staten på olika sätt är närvarande i 
kommunerna har dessutom avgörande betydelse för den lokala 
attraktiviteten och för företag och invånare. 

Regeringen bör ta ett tydligt ansvar för statens åtaganden i 
kommunerna och utveckla det arbete som påbörjats med att 
garantera statlig närvaro i hela landet.  

 
Staten har ett grundläggande ansvar för att samtliga kommuner har 
förutsättningar och tillräcklig kapacitet att utföra sitt uppdrag. Enligt 
Kommunutredningen är det viktigt att understryka att staten ska 
sköta sina åtaganden fullt ut. Staten måste ta ett samlat ansvar för att 
säkerställa att kommunerna har tillräckliga ekonomiska förutsätt-
ningar för att kunna sköta sina uppgifter. Staten behöver dessutom 
vidta åtgärder för att underlätta kommunernas kompetensförsörjning, 
avseende både ökat arbetskraftsdeltagande och olika utbildnings-
insatser. Staten ska i enlighet med finansieringsprincipen säkerställa 
finansiering av de verksamheter som läggs över på kommunerna. Ut-
redningen vill även understryka att staten ska ta ansvar för uppgifter 
som är statliga. Ett exempel är den statliga transportinfrastrukturen 
där många kommuner medfinansierar olika projekt. Ett annat exem-
pel är att många kommuner ser sig tvungna att ta ett större ansvar 
för att utföra olika typer av uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken.  
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Vidare ska staten sköta sitt åtagande genom att vara närvarande i 
alla delar av landet. Statlig närvaro handlar både om statliga jobb och 
om invånarnas tillgång till statlig service i alla kommuner. Lokal 
närvaro av t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatte-
verket innebär att medborgarna har möjlighet att besöka lokala 
kontor och få tillgång till myndigheternas service och verksamhet. 
Även om många kontakter med statliga myndigheter i dag kan skö-
tas digitalt så kan möjligheten att besöka kontor lokalt vara bety-
delsefull inte minst för personer som av olika skäl inte kan använda 
sig av digitala lösningar.  

Att staten på olika sätt finns närvarande i hela landet har bety-
delse för människors levnadsvillkor. Det är särskilt viktigt i de avläg-
set belägna och glesa kommunerna, men det är också avgörande för 
att möta de utmaningar som finns i socioekonomiskt utsatta om-
råden i större och mellanstora städer.  

Kommunerna har en nyckelroll att spela när det gäller att skapa 
attraktiva platser för invånare, företag och besökare, samt när det 
gäller att möta de utmaningar som finns. Kommunerna behöver där-
för ha tillräcklig kapacitet för att kunna spela den rollen. För att 
kommunerna ska klara av att sköta sina uppgifter behövs dock statlig 
medverkan och närvaro inom olika områden.  

Statlig närvaro är också av stor vikt för den statliga verksamheten 
i sig. Genom att finnas på plats i hela landet kan den statliga verk-
samheten utvecklas utifrån erfarenheter från olika miljöer och geo-
grafier. Erfarenheter från hela landet ger en mer kompetent, mer 
vidsynt och mer accepterad statlig förvaltning, och en lokalisering av 
statliga myndigheter till olika delar av landet tar vara på hela landets 
kompetens och erfarenheter. Väl fungerande och utvecklande kluster 
av statliga myndigheter kan ge betydande effekter för utvecklingen 
såväl av ett geografiskt område som av den statliga verksamheten i sig. 

Att statliga myndigheter har kontor i en kommun innebär arbets-
tillfällen och bidrar till att den lokala arbetsmarknaden blir mer 
diversifierad. Statliga myndigheters fysiska närvaro kan också bidra 
till att förbättra kommunernas möjligheter till samarbete med dessa 
myndigheter. Att staten finns närvarande i kommunerna bidrar dess-
utom till att den lokala attraktiviteten stärks, vilket i förlängningen 
innebär att kompetensförsörjningen till såväl offentlig som privat 
sektor kan underlättas 
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Brottsbekämpning är i första hand en statlig uppgift. Därför har 
staten ett särskilt stort ansvar för att det finns en tillräckligt stor 
polisiär närvaro i hela landet. Att minska brottsligheten är nöd-
vändigt för att öka tryggheten och attraktiviteten i olika områden. 
Bristande polisiär närvaro är ett generellt problem i hela landet, men 
den är särskilt påtaglig i glesa områden och i socioekonomiskt utsatta 
områden i städerna. Omorganisationen av Polismyndigheten och 
polisens försämrade närvaro lokalt har fått effekter för kommunerna 
som i flera fall har sett sig tvungna att vidta åtgärder för att säkra 
tryggheten, t.ex. genom att anställa lokala ordningsvakter. 

20.2.1 Omlokalisering av myndigheter och etablering 
av servicekontor 

Under förra mandatperioden (2014–2018) beslutade regeringen att 
omlokalisera flera myndigheter och under innevarande mandat-
period inrättar regeringen fler statliga servicekontor i syfte att för-
stärka den statliga servicen i hela Sverige. Ambitionen är att inrät-
tandet av servicekontor ska ske i samverkan med kommunerna. En 
ökning av antalet statliga arbetsplatser utanför storstadsområdena 
har väsentlig betydelse för att skapa en diversifierad arbetsmarknad, 
vilket även kan gynna kommunerna i deras rekrytering. Det är också 
av väsentlig betydelse att statliga arbetsplatser lokaliseras till orter 
utanför de största städerna och regioncentrumen. Statliga arbets-
platser bör också finnas i ytterområden i de större städerna och i de 
flesta kommuner.  

Kommunutredningen vill tydligt markera att statlig närvaro inom 
av myndighetsverksamhet är av stor betydelse för att olika platser 
ska kunna fungera för människor, kommuner och företag. Det är 
därför angeläget att staten fortsätter att öka sin närvaro med grund-
läggande myndighetsfunktioner men också med fler statliga arbets-
platser även i kommuner som har en minskande befolkning och i 
socioekonomiskt utsatta områden i större och mellanstora städer. 
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20.3 Kommunernas ekonomi 

20.3.1 En statsbidragsprincip 

Utredningens förslag: Regeringen lägger fram ett förslag om god-
kännande av en statsbidragsprincip till riksdagen. Principen ger 
vägledning vid överväganden om att tillskapa riktade statsbidrag, 
samt vid utformning och hantering av sådana bidrag. Den tilläm-
pas inte på kostnadsersättningar. Principen innebär följande: 

 Staten ska primärt överväga att använda andra sätt än riktade 
statsbidrag när den vill styra hur kommunerna bedriver en 
verksamhet.  

 Om riktade statsbidrag beslutas ska de om möjligt och lämp-
ligt klustras (grupperas) inom olika kommunala verksamhets-
områden.  

 Riktade statsbidrag som inte har klustrats ska i regel vara 
tidsbegränsade så att de kan betalas ut under högst två år. Om 
riktade statsbidrag är tänkta att betalas ut under längre tid än 
två år ska medlen efter två år överföras till generella stats-
bidrag. Det ska finnas möjlighet till undantag från tvåårsregeln 
om det finns särskilda skäl. 

 Ett riktat statsbidrag ska vara av en sådan storlek att en enskild 
kommun rimligen ska kunna finansiera en insats av någon 
betydelse för den, även med beaktande av administrativa kost-
nader för att söka och avrapportera bidraget. 

Under 2018 utgjorde de riktade statsbidragens andel av de totala stats-
bidragen till kommunerna cirka 37 procent. De riktade statsbidra-
gen till kommunerna har också ökat över tid, vilket bl.a. Statskonto-
ret har visat i sin uppföljning av statens styrning av kommunerna.14 
Riktade statsbidrag kan i huvudsak delas in i två kategorier; kostnads-
ersättningar som är en statlig ersättning för något kommuner eller 
regioner är skyldiga att utföra, och riktade statsbidrag som är avsedda 
att stimulera utveckling inom ett visst område. Den sistnämnda grup-
pen utgör den största andelen av de riktade statsbidragen i antal mätt. 

 
14 Statskontoret (2019), Statens samlade styrning av kommuner och landsting – en analys, rap-
port 2019:2. 
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Kostnadsersättningarna är dock beloppsmässigt något större än de 
riktade statsbidragen. Under 2019 skedde en viss minskning av de 
riktade statsbidragen inklusive kostnadsersättningarna, både till an-
tal och andel.15 

Som visats i kapitel 7 har SKR länge påtalat att de riktade stats-
bidragen kan öka administrationen samt skapa undanträngnings-
effekter och problem med planering, styrning och prioritering. Sär-
skilt problematiska är de bidrag som riktas mot ökad bemanning och 
löner. Riksrevisionen har också i en utvärdering pekat på de problem 
som finns med riktade statsbidrag inom skolan.16 Även Statskontoret 
har i ett regeringsuppdrag uppmärksammat de negativa konsekven-
serna av riktade statsbidrag.17 Statskontoret framhåller att det i kom-
munsektorn finns stor förståelse för att staten behöver styra kom-
munernas verksamhet, men att styrningen i vissa fall ger upphov till 
alltför omfattande och betungande administration.  

De befolkningsmässigt små kommunerna kan ha särskilt svårt att 
möta de krav som kopplas till de olika statsbidragen. Kommunernas 
olika förutsättningar att hantera den statliga styrningen riskerar 
därmed att minska den nationella likvärdigheten, tvärt emot syftet 
med styrningen. De riktade statsbidragen medför också administra-
tiva kostnader, inte bara för kommunerna utan även för staten. 

Statens styrning av kommuner och regioner har också varit före-
mål för den statliga Tillitsdelegationens arbete. I sitt delbetänkande18 
konstaterade delegationen att alltför stort fokus på enbart formell 
styrning oftast inte ger önskat resultat. Tillitsdelegationen föreslog 
att regeringen som huvudprincip ska använda sig av generella stats-
bidrag och att alla riktade statsbidrag ska föregås av en analys av hur 
de påverkar de berörda verksamheterna.  

Kommunutredningen gör bedömningen att den ökade omfatt-
ningen av riktade statsbidrag innebär att inriktningen och prioriter-
ingar inom kommunernas verksamheter i allt högre utsträckning styrs 
av de riktade statsbidragen, snarare än av kommunernas egna behov 
och egna politiska avvägningar. Det kan därmed finnas en konflikt 
mellan statens styrning och den kommunala självstyrelsen. Statens 

 
15 Prop. 2019/20:1 utgiftsområde 25 s. 21. 
16 Riksrevisionen (2017), Riktade statsbidrag till skolan – nationella prioriteringar men lokala 
behov, RIR 2017:30. 
17 Statskontoret (2019), Statens samlade styrning av kommuner och landsting – en analys, 2019:2.  
18 SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av 
välfärdssektorn. 
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omfattande och detaljerade styrning medför dessutom en betungande 
administration i kommunerna, vilken är resurskrävande. En minsk-
ning av de riktade statsbidragen innebär att kommunernas resurser kan 
frigöras till andra ändamål. 

Färre riktade statsbidrag bidrar till att stärka 
kommunernas kapacitet 

Problemen med de riktade statsbidragen kan lösas delvis genom att 
staten i ökad utsträckning i stället ger bidrag i form av generella 
statsbidrag. De negativa effekterna för kommunerna som är för-
enade med riktade statsbidrag skulle då kunna minskas. Det handlar 
bl.a. om att de riktade statsbidragen påverkar kommunernas förut-
sättningar för att planera och styra sin verksamhet, deras möjligheter 
att göra lokala prioriteringar och att bidragen skapar mycket admini-
stration. Ett system med sådana effekter för kommunerna är ohåll-
bart sett till de utmaningar kommunerna står inför. I detta läge är 
det ännu viktigare än tidigare att kommunerna ges möjlighet att 
styra resurserna dit där de behövs som mest. Färre riktade stats-
bidrag skulle förbättra kommunernas möjligheter att dels bedriva sin 
verksamhet på ett strategiskt och effektivt sätt, dels anpassa den 
efter lokala behov. Det skulle dessutom minska administrationen 
både för kommunerna och för staten. En ordning där en ökad andel 
av statsbidragen till kommunerna ges i form av generella statsbidrag 
bedöms därför bidra till att stärka kommunernas kapacitet.  

Regeringen framhåller i budgetpropositionen för 202019 att gene-
rella statsbidrag ska vara utgångspunkten i den ekonomiska styr-
ningen av kommuner och regioner. Regeringen anser samtidigt att 
det finns ett fortsatt behov av kostnadsersättningar och statsbidrag 
inom specifika områden. I syfte att utveckla en mer strategisk styr-
ning med riktade statsbidrag avser regeringen att minska de riktade 
statsbidragen och förenkla utformning och administration på vissa 
områden, exempelvis skolområdet.  

Kommunutredningen vill trots det understryka behovet av att ta 
ett samlat grepp över hur och när riktade statsbidrag till kommuner 
ska användas av staten. En bredare diskussion kring vilka grundsat-
ser som ska styra användningen av riktade statsbidrag och en för-

 
19 Prop. 2019/20:1 utgiftsområde 25. 
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ankring av dessa grundsatser i riksdagen skulle skapa förutsättningar 
för ett långsiktigt system där riktade statsbidrag används i mindre 
omfattning.  

En utgångspunkt för regeringens agerande bör vara en ökad tillit 
till kommunernas prioriteringar och verksamhetsplanering. Detta 
bör också tillämpas på krav på ansökningar och återrapporteringar 
så att det inte ställs onödigt omfattande krav som medför ökad 
administration för kommunerna.  

Det är tveksamt om principer för riktade statsbidrag skulle lämpa 
sig för lagstiftning. Ett alternativ, för att skapa förutsättningar för 
en långsiktig lösning, är att riksdagen får ta ställning till principen, på 
sådant sätt som gjordes med finansieringsprincipen. Riksdagen kan 
sedan välja att godkänna principen om den vill att de ska vara ledande 
för hur riktade statsbidrag ska ges.  

Utformningen av en statsbidragsprincip 

Kommunutredningen föreslår att det införs en statsbidragsprincip som 
ger vägledning vid överväganden att tillskapa riktade statsbidrag, samt 
vid utformningen och hanteringen av sådana bidrag. Kommunutred-
ningen anser att en sådan princip skulle skapa förutsättningar för en 
mer ändamålsenlig statlig styrning och finansiering av kommunernas 
verksamhet. Riktade statsbidrag som är kostnadsersättningar till-
kommer inte för att stödja en viss utveckling utan för att kommunerna 
ska få ersättning för uppgifter som har ålagts dem. Ett skäl för att 
kommunerna ersätts genom kostnadsersättningar i stället för genom 
generella statsbidrag kan vara att kostnaderna för en ålagd uppgift 
varierar relativt kraftigt mellan olika kommuner.  

De problem som har framkommit med riktade statsbidrag har i 
princip gällt riktade statsbidrag som syftar till att stödja viss utveck-
ling i kommunerna, inte kostnadsersättningarna. Till exempel inne-
bär kostnadsersättningar i regel inte lika mycket administration som 
andra riktade statsbidrag. Kommunutredningen anser mot bakgrund 
av det nu anförda att den föreslagna principen inte ska tillämpas på 
kostnadsersättningar.  

Statsbidragsprincipen innebär följande:  
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Andra sätt att styra kommunerna 

Staten ska primärt överväga att använda andra sätt än riktade stats-
bidrag när den vill styra hur kommunerna bedriver en verksamhet, 
t.ex. lagstiftning. Kommunutredningen anser att det skapar förutsätt-
ningar för en mer ändamålsenlig statlig styrning och finansiering av 
kommunernas verksamhet. 

”Klustring”  

Riktade statsbidrag ska klustras (grupperas) när det är möjligt och 
lämpligt. Denna lösning kan passa väl för bidrag som avser att sti-
mulera utvecklingsarbete. Det gäller exempelvis inom skolan, där det 
finns ett mycket stort antal riktade statsbidrag. Det kan handla om 
att befintliga bidrag som avser en specifik, verksamhet eller mål-
grupp kan föras samman till ett antal kluster. En kommun kan sedan 
ansöka om bidrag inom respektive kluster utifrån behov och för-
utsättningar för sin verksamhet. En sådan ordning kan göra det möj-
ligt att förenkla och minska bestämmelserna och administrationen 
kring bidragen.  

En generell tidsbegränsning av riktade statsbidrag. 

Riktade statsbidrag som inte har klustrats ska i regel vara tidsbegrän-
sade så att de kan betalas ut under högst två år. Om riktade stats-
bidrag är tänkta att betalas ut under längre tid än två år ska medlen 
efter två år överföras till generella statsbidrag. En nackdel med att de 
riktade statsbidragen utges under en kortare tidsperiod om högst två 
år är att det kan upplevas skapa en ryckighet för kommunerna. Det 
kan dock till viss del motverkas av att regeringen redan vid införan-
det av ett riktat statsbidrag aviserar hur länge det kommer att finnas 
kvar. Ett sådant tillvägagångssätt skulle skapa mer förutsägbarhet för 
kommunerna och underlätta deras planering. Att medlen efter viss 
tid överförs till generella bidrag kan vidare signalera att det från 
regeringens sida finns en långsiktig vilja att stödja en viss utveckling. 

Det ska dock finnas möjlighet att göra undantag från huvud-
regeln om särskilda skäl finns till att vissa riktade statsbidrag kan 
betalas ut under en längre tidsperiod än två år eller att medlen inte 
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förs över till generella statsbidrag när det riktade statsbidraget upp-
hör. Att ett riktat statsbidrag innebär att det tillkommer fasta kost-
nader i kommunernas verksamhet, t.ex. för att personal måste anstäl-
las, bör dock i sig inte vara tillräckligt för att det regelmässigt ska ges 
under en längre tidsperiod. Det bör snarare ses som ett skäl för att 
ge bidraget i form av ett generellt statsbidrag för att undvika de nega-
tiva effekter som kan uppstå med riktade statsbidrag vid anställ-
ningar. Ett särskilt skäl till att frångå riktvärdet om tidsperiod kan 
vara att de tänkta insatserna har en lång uppstartssträcka. 

Minsta storlek på ett riktat statsbidrag 

Många riktade statsbidrag är utformade på ett sätt som gör att små 
kommuners administrativa kostnader för att ansöka om ett bidrag 
kan bli alltför höga i förhållande till bidragets storlek. Varje riktat 
statsbidrag måste kunna ge de kommuner som söker det ett lägsta 
bestämt belopp. Det lägsta beloppet ska fastställas till en sådan nivå 
att ett riktat statsbidrag, även efter avräkning för administrativa 
kostnader för en kommun att söka och avrapportera bidraget, rim-
ligen kan tänkas finansiera en insats av någon betydelse för en mindre 
kommun. En sådan ordning skulle också kunna verka återhållande 
för staten vad gäller både att ställa höga administrativa krav på kom-
munerna i förhållande till statsbidragets storlek, och att införa belopps-
mässigt små riktade bidrag. 

Konsekvensanalys 

Som ovan framgår har den stora ökningen av riktade statsbidrag 
medfört ett antal negativa effekter för kommunerna. Kommunutred-
ningen bedömer att det inte är lämpligt att reglera frågan om när rik-
tade statsbidrag ska ges genom lagstiftning. Ett alternativ skulle vara 
att regeringen fortsätter sitt arbete med de riktade statsbidragen på 
det sätt som beskrivs i budgetpropositionen för 2020. Kommunutred-
ningen anser dock att det är lämpligare att låta riksdagen ta ställning 
i frågan, för att åstadkomma en långsiktig lösning med ett brett 
politiskt stöd. Det skapar också en ökad transparens för när riktade 
statsbidrag ska användas. Vid en tillämpning av den föreslagna stats-
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bidragsprincipen skulle riktade statsbidrag används mer sällan och 
administrationen kring kvarvarande riktade statsbidrag minska.  

För kommuner skulle ett system där en större andel av statsbidraget 
ges i form av generella statsbidrag och den administrativa bördan för 
de kvarvarande riktade statsbidragen minskas, ge förutsättningar för 
en mer långsiktig lokal planering samt ett ökat utrymme för lokala 
prioriteringar och anpassningar. Det finns därigenom möjlighet för 
kommunerna att öka effektiviteten i sina verksamheter. Även risken 
för krav på återbetalning, vilken är förenad med riktade statsbidrag 
minskar.  

Storleken på de sammanlagda statsbidragen till kommunerna avses 
inte att förändras genom förslaget. Det kan bli vissa omfördelnings-
effekter mellan kommuner vid en tillämpning av den föreslagna prin-
cipen. Det kan t.ex. vara fråga om kommuner som uppburit många 
riktade statsbidrag och som får en lägre summa än tidigare när med-
len i stället ges i form av generella statsbidrag. Om minskningen av 
riktade statsbidrag och ökningen av andelen generella statsbidrag 
sker successivt bör det dock kunna underlätta övergången till ett 
system med större andel generella statsbidrag. De ovan beskrivna 
fördelarna med införandet av principen skulle också kunna bidra till 
att kompensera för eventuella intäktsbortfall för enskilda kommuner.  

Även för staten minskar administrationskostnaderna med de 
riktade statsbidragen vid en tillämpning av principen. Det kan på sikt 
innebära att statliga myndigheter som administrerar riktade stats-
bidrag minskar sina administrativa kostnader. Det handlar t.ex. om 
Skolverket, Socialstyrelsen, Boverket, Länsstyrelserna, Migrations-
verket, Kulturrådet, Folkhälsomyndigheten, Energimyndigheten och 
Tillväxtverket. Hur betydande kostnadsminskningarna för respektive 
myndighet blir är beroende på hur de riktade statsbidrag som respek-
tive myndighet handlägger påverkas den föreslagna principen. I vissa 
fall kan riktade statsbidrag komma att ersättas av annan styrning som 
medför ökad arbetsbörda för dessa myndigheter. Det kan t.ex. handla 
om utfärdande av föreskrifter eller allmänna råd. Sammantaget bedö-
mer dock Kommunutredningen att förslaget inte leder till ökade 
kostnader för staten eller för kommunerna.  

Formellt sett är det frivilligt för kommunerna att ansöka om rik-
tade statsbidrag, vilket innebär att förslaget om en statsbidragsprin-
cip inte påverkar den kommunala självstyrelsen i någon riktning. 
Med tanke på att de riktade statsbidragen utgör en stor andel av de 
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totala statsbidragen (37 procent 2018) är kommunerna i praktiken i 
stor utsträckning beroende av att ansöka om riktade statsbidrag för 
att finansiera sin verksamhet.  

Förslaget om införandet av en statsbidragsprincip kan stärka den 
kommunala självstyrelsen eftersom kommunerna genom att de rik-
tade statsbidragen successivt förs över till generella bidrag får större 
möjligheter att mer självständigt och utifrån lokala behov förfoga 
över sina medel. Ett alternativ till statlig styrning genom riktade stats-
bidrag som tas upp i förslaget är lagstiftningsåtgärder. Om staten 
väljer att i stället för att utge riktade statsbidrag göra förändringar i 
lagstiftningen kan det dock innebära en inskränkning av den kom-
munala självstyrelsen; omfattningen av denna inskränkning måste 
bedömas om det blir aktuellt med förändringar i lagstiftning.  

20.3.2 Kommunalekonomisk utjämning 

En bred översyn 

Utredningens förslag: Regeringen tillsätter en utredning med 
uppdrag att genomföra en bred översyn av det kommunaleko-
nomiska utjämningssystemet, inklusive strukturbidraget. Syftet 
med översynen är att säkerställa att utjämningssystemet i tillräck-
lig grad kan ge kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar 
att kunna tillhandahålla sina invånare service oberoende av skatte-
kraft och opåverkbara strukturellt betingade kostnader.  

I uppdraget ska ingå att dels analysera om staten bör ta ett ökat 
finansiellt ansvar i utjämningssystemet när behovet av omfördel-
ning mellan kommuner tilltar, dels vid behov lämna förslag på 
ändrad finansiering. Översynen ska också omfatta en kartlägg-
ning av faktorer inom utjämningssystemet som kan utgöra större 
hinder för sammanläggningar av kommuner, och vid behov ska 
förslag lämnas på hur dessa hinder kan undanröjas.    
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Utredningens bedömning: Regeringen bör överväga om det ska 
anges särskilt i utredningens direktiv att den ska undersöka om 
det finns tillväxthämmande incitament inom utjämningssystemet.  

Regeringen bör också överväga om även utjämningen av kost-
nader för stöd och service till vissa funktionshindrade ska ses över. 

Regeringen bör vidare överväga andra åtgärder efter att över-
synen med tillhörande förslag har genomförts, om det kommu-
nalekonomiska utjämningssystemet fortfarande inte i tillräcklig 
grad skapar likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommu-
nerna. En sådan åtgärd kan vara att införa ett särskilt statsbidrag 
som kommuner med höga skattesatser kan ansöka om för att 
kunna sänka sin skattesats.  

 
Det kommunalekonomiska utjämningssystemet syftar till att skapa 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar i kommunerna genom att 
utjämna strukturellt betingade skillnader i kommunernas kostnader 
och skattekraft. Goda ekonomiska förutsättningar är nödvändigt för 
att kommunerna ska ha tillräcklig kapacitet att utföra sina uppgifter 
och åtaganden. 

Givet att det kommunala utjämningssystemet är rätt utformat 
ska skillnader i kommunala skattesatser i huvudsak förklaras av skill-
nader i effektivitet, kvalitet eller medvetna politiska prioriteringar på 
lokal nivå. En jämförelse mellan kommunala skattesatser i olika typer 
av kommuner visar på stora variationer. Under 2019 var median-
skatten 19,64 kronor i storstadskommunerna och 23,15 kronor i de 
mycket avlägsna landsbygdskommunerna. Inkluderas regionskatten 
lindras skillnaderna något. Medianskatten inklusive regionskatten var 
31,44 kronor för storstadskommunerna och 34,45 kronor för mycket 
avlägsna landsbygdskommuner. Skattekraft och kommunalskatt är 
negativt korrelerade eftersom kommuner med hög skattekraft har 
lägre kommunalskatt än kommuner med låg skattekraft.  

Riksdagen fattade i november 2019 beslut om ändringar i lagen 
(2004:73) om kommunalekonomisk utjämning. Beslutet baserades 
på Kostnadsutjämningsutredningens förslag (SOU 2018:74). Föränd-
ringarna, som trädde i kraft den 1 januari 2020, innebär bl.a. att de 
socioekonomiska faktorerna och flyktingmottagandet ges större bety-
delse i kostnadsutjämningen mellan kommunerna, samt att merkost-
nadsersättningen för minskande befolkning i kommunerna fördubb-
las och att en ny ersättning för ett minskat antal barn som är 1–5 år 
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i förskolan införs. Utjämningens omfattning ökar med cirka 1 mil-
jard kronor genom förändringarna. 

Förändringarna innebär att ytterligare resurser omfördelas från 
storstäder till landsbygdskommuner, och torde de närmaste åren 
kunna bidra till en starkare ekonomi för landsbygdskommunerna. 
Hur situationen blir på längre sikt är dock svårbedömt.  

Kommunutredningen anser att det kan finnas behov av att på längre 
sikt säkra välfärden i de mest utsatta kommunerna genom ytterligare 
resurstillskott. Om omfördelningen mellan kommunerna inte upp-
fattas som legitim av de kommuner som bidrar till systemet, kan 
staten behöva ta ett större ansvar för de särskilt utsatta kommuner-
nas ekonomi. 

De stora skillnaderna i skattesatser kan vara ett tecken på att det 
kommunala utjämningssystemet inte ger kommunerna likvärdiga eko-
nomiska förutsättningar. Riksrevisionen har i en rapport från 2019 
granskat systemet för kommunalekonomisk utjämning.20 Riksrevi-
sionens övergripande slutsats är att systemet för kommunalekono-
misk utjämning inte är utformat så att kommunerna kan ge kom-
muninvånarna en i huvudsak likvärdig service utan större skillnader 
i skattesatser. Enligt Riksrevisionen ger inte systemet kommunerna 
sinsemellan likvärdiga ekonomiska förutsättningar, vilket riskerar 
att leda till bristande likvärdighet i olika kommunala verksamheter. 
Riksrevisionen menar att en annan risk med ojämlika ekonomiska 
förutsättningar är att gapet i utdebitering av kommunalskatt kan bli 
större än vad som motiveras av skilda politiska prioriteringar eller 
verksamhetens effektivitet. Riksrevisionen drar slutsatsen att kost-
nadsutjämningssystemet behöver utvecklas så att de i högre utsträck-
ning utjämnar för kostnadsskillnader som uppstår på grund av kom-
munernas olika yta, antal invånare och befolkningsförändringar samt 
för storstädernas och de storstadsnära kommunernas socioekonomi. 
Riksrevisionen menar också att delar av strukturbidraget skulle 
kunna fasas ut vid en reformering av kostnadsutjämningssystemet. 
Riksrevisionen granskar för närvarande om det finns tillväxthäm-
mande incitament inom den kommunala inkomstutjämningen.21 
Resultatet av den granskningen beräknas redovisas i mars 2020. 

 
20 Riksrevisionen (2019), Det kommunala utjämningssystemet – behov av mer utjämning och 
bättre förvaltning, RIR 2019:29. 
21 Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU 18. Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner 
och landsting, s. 14. 
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Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv innebär en hög skatte-
sats att kommunens utrymme att ytterligare höja skatten är starkt 
begränsad. På så sätt har kommuner med hög kommunalskatt ett mer 
begränsat utrymme att öka sina intäkter än kommuner med lägre 
kommunalskatt. Nivån på kommunalskatt påverkar därför kommu-
nens framtida ekonomiska handlingsutrymme. 

Tillsättande av en utredning för översyn av det kommunala 
utjämningssystemet 

Kommunutredningen anser att det kommunala utjämningssystemet 
har en viktig roll och även i framtiden bör vara det generella systemet 
för att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunernas och regio-
nernas verksamhet. Mot bakgrund av vad som anförts i avsnittet ovan 
finns det dock skäl till att initiera en bredare översyn av det kommu-
nalekonomiska utjämningssystemet. Översynen motiveras dels ut-
ifrån de slutsatser Riksrevisionen drar i sin granskningsrapport, dels 
utifrån att det finns behov av att analysera om det finns behov av för-
ändringar i systemet för att hantera ökade behov av bidrag och där-
med också avdrag mellan kommunerna. 

Kommunutredningen föreslår att regeringen tillsätter en utred-
ning som får i uppgift att genomföra en bred översyn av det kom-
munalekonomiska utjämningssystemet och ge förslag på om det 
behövs justeringar eller förändringar i hela systemet, inklusive inkomst-
utjämningen, för att öka dess träffsäkerhet. Översynen ska även om-
fatta en analys av om det finns behov av förändringar i utjämnings-
systemet för att hantera en ökad omfördelning mellan kommuner, 
t.ex. genom ökad statlig finansiering. I översynen bör ingå en analys 
av de strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna som följer 
av yta, bosättningsmönster, antal invånare, befolkningsförändringar 
samt socioekonomi. Regeringen bör vidare överväga om utredningen 
även ska undersöka om utjämningssystemet på ett rimligt sätt kompen-
serar för strukturella kostnadsskillnader kopplade till kommunernas 
mottagande av asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd, samt 
om det finns tillväxthämmande incitament inom utjämningen som 
behöver justeras.  

Kommunutredningen anser att utjämningsystemets betydelse för 
kommunernas ekonomi talar för att en parlamentarisk kommitté 
tillsätts. Inom utredningsarbetet behöver olika typer av avvägningar 
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göras av frågor som har tydlig politisk koppling. Det kan t.ex. handla 
om hur omfattande utjämningen bör vara, samt om det finns tillväxt-
hämmande faktorer inom systemet och hur i så fall de bör hanteras, 
som gör det lämpligt att bedriva arbetet i en parlamentarisk kommitté. 

Borttagande av hinder för frivilliga sammanläggningar 

Inom det kommunalekonomiska utjämningssystemet finns vissa 
mekanismer som innebär att kommuner som frivilligt vill gå samman 
kan förlora relativt stora bidrag från systemet. Kommunutredningen 
anser att det är naturligt att bidrag och avgifter från det kommunal-
ekonomiska utjämningssystemet förändras vid indelningsföränd-
ringar. Om den nya kommunen får en ny indelning som innebär 
bättre strukturella förutsättningar att bedriva verksamhet är det också 
rimligt att bidrag och avgifter anpassas efter den nya indelningen.  

Samtidigt finns vissa komponenter inom utjämningssystemet 
som uppenbart kan utgöra ett stort hinder för vissa kommuner att 
frivilligt gå samman. Ett sådant exempel är det strukturbidrag som 
infördes 2005. Strukturbidraget omfattar bl.a. stöd av regionalpoli-
tisk karaktär och stöd vid svagt befolkningsunderlag. Strukturbidra-
get utgår utan angiven tidsbegränsning till de kommuner och regio-
ner som tidigare fick tillägg i vissa av de delmodeller som inte längre 
ingår i kostnadsutjämningen eller som fick stora intäktsminskningar 
genom införandet av det nya utjämningssystemet som trädde i kraft 
2005. Kostnaden för strukturbidraget finansieras av staten genom 
regleringsbidraget respektive regleringsavgiften. Det var 61 kommuner 
som fick strukturbidrag 2018 motsvarande cirka 1 miljard kronor. 

För de kommuner som i dag får stora strukturbidrag, företrädes-
vis mindre kommuner i Norrlands inland, kan effekterna bli extra 
kännbara vid en frivillig sammanläggning. För att exemplifiera skulle 
en sammanläggning av Arjeplog, Arvidsjaur, Malå, Sorsele och Norsjö 
kommuner innebära att den nya kommunen skulle förlora 40 mil-
joner kronor per år i uteblivna strukturbidrag. För att kompensera 
bortfallet av strukturbidrag skulle den nya kommunen behöva höja 
kommunalskatten med 1 krona. 

Det finns sedan 2014 en bestämmelse i 17 a § lagen (2004:773) 
om kommunalekonomisk utjämning som syftar till att kompensera 
kommuner för de negativa effekter som kan uppstå bl.a. gällande 
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strukturbidraget vid sammanläggning av kommuner. En kommun 
som bildas genom sammanläggning och som skulle få lägre intäkter 
jämfört med vad de kommuner som ingår i sammanläggningen skulle 
ha fått sammantaget om den inte hade genomförts, ska enligt bestäm-
melsen kompenseras om intäktsminskningen beror på ett lägre struk-
turbidrag. Kompensationen ska ske genom att den nya kommunens 
strukturbidrag under fyra år fr.o.m. det år när indelningsändringen 
trädde i kraft beräknas utifrån de i sammanläggningen ingående kom-
munernas strukturbidrag. Skälen till att just fyra år valdes som tids-
gräns förefaller ha varit dels att det bedömdes ta viss tid innan kost-
nadsbesparande effekter av en sammanläggning får genomslag, dels 
att fyra år motsvarar en mandatperiod.22 

Kommunutredningen anser att tidsperioden om fyra år inte är 
tillräcklig och att effekter på strukturbidragen fortfarande kan ut-
göra ett hinder för frivilliga sammanläggningar av kommuner. Det 
gäller i synnerlighet för de 30-tal kommuner som i dag är mottagare 
av stora strukturbidrag.  

För att undanröja hinder mot frivilliga sammanläggningar bör 
översynen av det kommunalekonomiska systemet även omfatta en 
kartläggning på faktorer inom systemet som kan utgöra större hin-
der för sammanläggningar, samt förslag på hur dessa hinder kan 
undanröjas. Ett exempel på ett sådant hinder är strukturbidragen. 
Kommunutredningen anser därför att det finns särskilda skäl att se 
över strukturbidragen och förändra dessa, och eventuellt andra fak-
torer inom utjämningssystemet, så att de inte utgör hinder för fri-
villiga sammanläggningar. 

Utjämningen av kostnader för stöd och service till vissa 
funktionshindrade  

År 2004 infördes ett nationellt kostnadsutjämningssystem för kom-
munernas kostnader för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning 
avseende de första 20 timmarna per vecka och assistansanvändare. 
Utjämningssystemet regleras i lagen (2008:342) om utjämning av 
kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade samt i för-
ordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och ser-

 
22 Se prop. 2013/14:1 utgiftsområde 25 s. 52 f. och SOU 2011:39 s. 239 ff. 
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vice till vissa funktionshindrade. Skälet för ett utjämningssystem var 
att det avsåg en obligatorisk verksamhet för kommuner och det 
fanns stora kostnadsskillnader mellan kommuner. Det ansågs behö-
vas en utjämning för att ge olika kommuner likvärdiga förutsätt-
ningar att bedriva verksamhet enligt LSS. År 2009 gjordes vissa för-
ändringar av kostnadsutjämningssystemet.23  

Kommunernas nettokostnader för LSS-verksamheten har ökat 
från 37 till 52 miljarder kronor mellan 2011 och 2018. Mot den bak-
grunden, och utjämningssystemets konstruktion som i hög grad är 
följsamt mot kostnadsutvecklingen, kan nu finnas skäl att initiera en 
översyn av utjämningssystemet. Regeringen bör därför överväga om 
även utjämningen av kostnader för stöd och service till vissa funk-
tionshindrade ska ses över. 

Särskilda statsbidrag för sänkt kommunalskatt 

Om det visar sig vara svårt att säkerställa att kommunerna har lik-
värdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla sina invånare 
service, trots en reformering av utjämningssystemet, finns enligt 
Kommunutredningen skäl att undersöka andra sätt att underlätta 
situationen för ekonomiskt utsatta kommuner, i första hand av-
lägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner. Ett sådant alter-
nativ är inrättande av ett särskilt statsbidrag för kommuner med 
höga skattesatser med syfte att åstadkomma skattesänkningar i dessa 
kommuner. Det handlar alltså om ett slags skatteutbyte där kom-
munen begränsar sitt skatteuttag i utbyte mot statsbidrag. För att 
undvika att modellen ger en kostnadsdrivande effekt för kommu-
nerna skulle staten samtidigt kunna ställa upp vissa villkor som syftar 
till att stödja effektiviseringsåtgärder för den kommunala verksam-
heten. Vid ett vidareutvecklande av ett sådant förslag skulle dock 
dess påverkan på den kommunala självstyrelsen behöva utredas. 

Konsekvensanalys 

Som framgår ovan anser Kommunutredningen att det finns behov av 
att göra en bred översyn av det kommunalekonomiska utjämnings-
systemet, inklusive strukturbidraget. Om inte en översyn görs finns 

 
23 Se prop. 2007/08:88. 
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en risk att det kommunala utjämningssystemet inte ger kommu-
nerna tillräckligt likvärdiga ekonomiska förutsättningar. En alterna-
tiv lösning skulle vara att hantera delarna av utjämningssystemet 
separat i olika utredningar. Det skulle dock göra att helhetsbilden av 
systemet riskerar att gå förlorad. Det försvårar därtill möjligheterna 
att analysera om det samlade utfallet av utjämningssystemet ger kom-
munerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar i enlighet med syftet 
för utjämningssystemet. 

Kommunutredningen uppskattar att den föreslagna utredningen 
behöver ha en budget på cirka 10,2 miljoner kronor. Kostnadsberäk-
ningen utgår från att utredningen har en huvudsekreterare och fyra 
heltidsanställda sekreterare under två år, vilket uppskattas till en unge-
färlig kostnad på cirka 5,6 miljoner kronor per år. Detta avses rym-
mas inom ordinarie ekonomisk ram för kommittéväsendet genom att 
utredningen prioriteras vid tillsättandet av nya utredningar.  

Löpande förvaltning och uppföljning av det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet  

Utredningens förslag: Regeringen tillser att det sker en löpande 
förvaltning och uppföljning av det kommunalekonomiska utjäm-
ningssystemet.  

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att förvalta och utveckla 
applikationen Struktur som utvecklats för att beräkna merkost-
nader för gles bebyggelsestruktur. 

 
I dag uppdateras det kommunalekonomiska utjämningssystemet 
genom återkommande statliga utredningar med några års intervall. 
En svaghet med detta arbetssätt är att utredningarna tenderar att inte 
ges nog med tid för att kunna nå tillräckligt djupt i de analyser som 
ska ligga till grund för förslag om ändringar av utjämningssystemet. 
Det kan därför vara svårt för utredningarna att föreslå större och mer 
genomgripande förändringar av utjämningssystemet. En annan svag-
het med hur justeringar av utjämningssystemet i dag görs är att det 
inte i tillräcklig grad ger förutsättningar för en mer kontinuerlig 
anpassning av systemet efter olika typer av samhällsförändringar som 
påverkar kommunernas kostnader. 
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Statskontoret hade under cirka tio år uppdraget att följa upp syste-
met för kommunalekonomisk utjämning. Men uppdraget upphörde 
2018, och i dag finns det ingen ansvarig förvaltningsmyndighet för 
den löpande förvaltningen av utjämningssystemet. I remissvaren till 
betänkandet24 från Kostnadsutjämningsutredningen framhöll flera 
remissinstanser att systemet för kostnadsutjämning bör förändras 
och uppdateras löpande, för att det successivt ska kunna anpassas till 
förändrade förutsättningar.25  

Enligt regeringen har det visat sig vara svårt att göra löpande 
förändringar i enstaka delmodeller eftersom även mindre föränd-
ringar i dessa kan ge stora effekter på utfallet för enskilda kommuner 
och regioner. Användningen av införandebidrag kan enligt reger-
ingen bidra till att öka systemets komplexitet. Regeringen föresprå-
kar i stället en samlad översyn av hela kostnadsutjämningen med några 
års mellanrum.26  

Utredningen anser att ändringar i delmodeller i utjämningssyste-
met även fortsättningsvis bör utredas av särskilt tillsatta statliga ut-
redningar. Samtidigt ser utredningen ett behov av en samlad löpande 
förvaltning och uppföljning av det kommunala utjämningssystemet 
vid sidan av utredningarna. I uppföljningen bör ingå att analysera om 
utfallet av utjämningssystemet ger kommunerna tillräckligt likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar att leverera kommunal service till sina 
medborgare. I en sådan analys bör ingå att undersöka om olika typer 
av samhällsförändringar ger anledning till justeringar i utjämnings-
systemet. Analysarbetet kan sedan ligga till grund för beslut att till-
sätta särskilda statliga utredningar i frågor om utjämningssystemet. 

Förändringar av utjämningssystemet bör som ovan anförts även 
fortsättningsvis utredas inom kommittéväsendet. Men en löpande 
förvaltning och uppföljningsarbete ger tillsatta utredningar betydligt 
bättre förutsättningar att genomföra sina uppdrag, eftersom start-
sträckan för att ta fram underlag i form av analyser och beräkningar 
blir väsentligt kortare. Kommunutredningen föreslår därför att reger-
ingen bör tillse att det sker en löpande förvaltning och uppföljning 
av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Med beaktande 
av frågornas i grunden principiella natur och kostnadsutjämningens 
stora påverkan på kommunernas ekonomi, kan den lämpligaste lös-

 
24 SOU 2018:74. 
25 Prop. 2019/20:11 s. 48. 
26 Ibid. 
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ningen vara att uppgiften sköts inom Regeringskansliet och inte 
läggs på en förvaltningsmyndighet. Regeringskansliet kan dock i sitt 
arbete behöva samråda med berörda myndigheter som Statistiska 
centralbyrån (SCB) och Tillväxtverket, samt andra aktörer, t.ex. SKR.  

För att beräkna merkostnader för gles bebyggelsestruktur har 
myndigheten Tillväxtanalys utvecklat beräkningsapplikationen Struk-
tur.27 Den används i vissa delmodeller inom kostnadsutjämningen 
för att beräkna merkostnader som uppstår på grund av gles bebyg-
gelsestruktur. Sådana beräkningar görs i dag inom verksamheterna 
grundskola, gymnasieskola, hemtjänst för äldre samt hälso- och sjuk-
vård. 

Den beräkningsmetod som används inom Struktur har varit före-
mål för diskussion, och Statskontoret föreslog 2013 i stället ett 
förenklat sätt att beräkna merkostnader för gles bebyggelsestruktur 
utifrån invånardistans och tätortsgrad.28 Regeringen har dock inte gått 
vidare med Statskontorets förslag, och därför bygger tillägg och av-
drag fortsatt på beräkningarna i Struktur. 

Kostnadsutjämningsutredningen från 2018 gjorde en bedömning 
av beräkningarna av merkostnader för gles bebyggelsestruktur, och 
föreslår att Struktur bör användas och vidareutvecklas för att även 
fortsättningsvis tillhandahålla beräkningar av merkostnader i gles-
bygd för kostnadsutjämningssystemet.29 Även Riksrevisionen före-
slår att applikationen Struktur utvecklas och används inom kostnads-
utjämningssystemet.30 

Applikationen Struktur överfördes 2017 till Tillväxtverket. Men 
Tillväxtverket har i dag vare sig en fast finansiering eller ett förvalt-
ningsuppdrag för Struktur. Det har inneburit att Struktur huvud-
sakligen ligger vilande. I samband med tillsatta utredningar inom kost-
nadsutjämningen har applikationen vid varje tillfälle behövt upp-
daterats med nya data och startats om för att kunna genomföra 
beräkningar, vilket inneburit en onödigt lång startsträcka. Kommun-
utredningen anser att det är av vikt att en aktör ges ett ansvar för att 
förvalta och utveckla Struktur med tanke på dess användning i ut-
jämningssystemet. Tillväxtverket måste ses som den lämpligaste myn-

 
27 Modellen togs ursprungligen fram av dåvarande Glesbygdsverket. 
28 Statskontoret (2013), Gles bebyggelsestruktur i kostnadsutjämningen – alternativ till Tillväxt-
analys fördelningsmetod, 2013:11. 
29 SOU 2018:74 s. 148 f. 
30 Riksrevisionen (2019), Det kommunala utjämningssystemet. Behov av mer utjämning och 
bättre förvaltning, RiR 2019:29, s. 63. 
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digheten för ett sådant uppdrag. Utredningen föreslår därför att Till-
växtverket ges i uppdrag att förvalta och utveckla beräkningsappli-
kationen Struktur. 

Konsekvensanalys 

Som framgår ovan anser Kommunutredningen att det finns behov av 
en löpande förvaltning och uppföljning av det kommunalekono-
miska utjämningssystemet. Det skapar bättre förutsättningar för att 
kunna upprätthålla ett utjämningssystem som ger kommunerna till-
räckligt likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Löpande förvaltning 
och en uppföljning ger tillsatta utredningar betydligt bättre förut-
sättningar att genomföra sina uppdrag, eftersom startsträckan för att 
ta fram underlag i form av analyser och beräkningar blir väsentligt 
kortare än om det inte sker löpande förvaltning och uppföljning. Det 
löpande arbetet kan också läggas till grund för beslut att tillsätta sär-
skilda statliga utredningar i frågor om utjämningssystemet. Den 
löpande förvaltningen och uppföljningen kan därigenom fungera som 
ett komplement till de statliga utredningarna.  

För Regeringskansliet innebär en löpande förvaltning och upp-
följning ökade kostnader. Det finns redan i dag enligt uppgift två 
anställda inom Regeringskansliet som arbetar med frågor som rör 
det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Utifrån behovet av 
arbetsinsatser inom utjämningssystemet kan den faktiskt arbetade 
tiden variera mellan olika år. Kommunutredningen uppskattar dock 
att det skulle behövas ytterligare två heltidsanställda för att sköta de 
nu föreslagna uppgifterna. Det innebär att Kommunutredningen 
bedömer att det behövs fyra årsarbetskrafter för att sköta uppdraget. 
Den tillkommande kostnaden med anledning av förslaget bedöms 
kunna uppskattas till 2 miljoner kronor per år.  

Förslaget omfattar även ett förvaltningsuppdrag till Tillväxtver-
ket avseende applikationen Struktur. Kommunutredningen uppskat-
tar Tillväxtverkets kostnad för uppdraget till 2 miljoner kronor för 
det första året och därefter 1 miljon kronor per år. De större kost-
naderna under det första året beror på att det krävs insatser för att 
utveckla och anpassa applikationen struktur till den GIS-plattform 
(Pipos) som den står på. Pipos-plattformen används vid geografiska 
tillgänglighetsberäkningar och har löpande utvecklats av Tillväxt-
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verket. Däremot har ingen utveckling skett av applikationen Struk-
tur, vilket gör att det uppstått ett glapp mellan den tekniska utveck-
lingen av applikationen Struktur och plattformen. Det finns därför 
ett behov av att utveckla och anpassa applikationen Struktur till Pipos. 
Uppdraget bedöms inte kunna ske inom ramen för myndigheternas 
befintliga anslag och särskild ersättning behöver därför utgå. Till-
växtverkets anslag bör öka med belopp motsvarande den ovan upp-
skattade kostnadsökningen. 

Regeringskansliet kan i sitt arbete med löpande förvaltning och 
uppföljning behöva samråda med berörda myndigheter som SCB och 
Tillväxtverket. Kommunutredningen bedömer att det handlar om 
arbetsinsatser från myndigheterna som bör rymmas inom deras 
ordinarie anslag. Regeringen kan även behöva samråda med andra 
aktörer inom området, t.ex. SKR. 

20.4 Kommunernas kompetensförsörjning 

20.4.1 Underlätta kommunernas personalrekrytering 

Utredningens bedömning: Regeringen bör ta initiativ till gene-
rella åtgärder på nationell nivå som bidrar till rekryteringen till 
tjänster inom kommunernas verksamhetsområden. Åtgärderna 
bör syfta till att höja sysselsättningsgraden och arbetskraftsdel-
tagandet i befolkningen, särskilt bland utrikes födda.  

 
Kommunerna står inför mycket stora utmaningar när det gäller att 
rekrytera den kompetens som behövs inom den kommunala verk-
samheten. Tillgång till kompetens är en förutsättning för att kom-
munerna ska ha tillräcklig kapacitet att utföra sitt uppdrag. Samtidigt 
som många anställda går i pension ökar behovet av insatser som en 
konsekvens av att andelen barn och äldre i befolkningen ökar. SKR 
har beräknat att nettosysselsättningen inom välfärdssektorn behöver 
öka med drygt 200 000 medarbetare från 2016 till 2026. Dessutom 
behöver ytterligare 300 000 medarbetare rekryteras för att ersätta 
dem som går i pension under perioden.  

Sammantaget behöver alltså cirka en 500 000 medarbetare rekry-
teras till kommuner och regioner de närmaste åren. Men samtidigt 
som kommunernas rekryteringsbehov ökar, ökar även den privata 
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sektorns behov av arbetskraft. Rekryteringsbehoven finns i alla kom-
muner, men situationen är särskilt utmanande i de små och avlägset 
belägna kommunerna med minskande befolkning. 

Arbetsgivarna i kommunerna kan själva göra vissa insatser för att 
underlätta rekrytering. Exempelvis kan kommunernas anställningar 
göras mer attraktiva genom förbättringar av arbetsmiljön och andra 
åtgärder som krävs för att personer ska söka sig till och vilja stanna 
kvar inom kommunernas verksamheter. En stor utmaning för arbets-
givarna inom kommunsektorn handlar om att göra lönenivån kon-
kurrenskraftig i förhållande till den privata sektorn. En annan åtgärd 
för att klara arbetskrafts- och kompetensförsörjningen inom kom-
munernas verksamheter är en ökad användning av digitaliseringens 
möjligheter. Det är dock, som tidigare visats i kapitel 18 svårt att 
skatta potentialen i digitala lösningar. Det är också viktigt att under-
stryka att en relativt stor andel av de arbetsuppgifter som utförs av 
t.ex. lärare och omsorgspersonal kräver förmågor som är svåra att 
automatisera.  

Kompetensfrågan berör arbetsmarknaden och utbildningssyste-
met i stort och måste därför huvudsakligen behandlas i ett bredare 
sammanhang. Utredningen bedömer att regeringen bör ta initiativ 
till generella åtgärder på nationell nivå som underlättar rekryteringen 
till tjänster inom kommunernas verksamhetsområden. Det handlar 
exempelvis om att höja sysselsättningsgraden i befolkningen och om 
att förlänga den tid som varje medarbetare arbetar (det s.k. arbetskrafts-
deltagandet). Det handlar också om att genom utbildningssatsningar 
öka arbetskraftsutbud och anställningsbarhet, så att matchningen på 
arbetsmarknaden förbättras. 

Som tidigare har framhållits (se kapitel 8) skulle en ökad förvärvs-
grad hos utrikes födda kunna ha en positiv inverkan på den regionala 
obalans i arbetskrafts- och kompetensförsörjningen som Långtids-
utredningens framskrivningar i vissa utsatta FA-regioner ger uttryck 
för.31 Det innebär att insatser som på olika sätt kan stimulera till en 
ökad förvärvsgrad i denna grupp kommer att bli viktiga för att lösa 
de regionala obalanserna i kompetensförsörjningen i framtiden. I ett 
regionalt perspektiv kan invandringen bli en nyckelfaktor för att 
lindra arbetskraftens regionala obalanser vilka förefaller att förstär-
kas framöver. Förbättrad integration och höjt arbetskraftsdeltagande 

 
31 SOU 2015:101, bilaga 7. 
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bland nyanlända leder dessutom till positiva effekter i form av exem-
pelvis minskade försörjningsstöd och nya skattebetalare.  

Andra åtgärder som kan övervägas är en förlängning av arbets-
livet, där särskilt äldre ges ökade incitament att jobba längre under 
flexibla former, att löner och status förbättras för bristyrken inom 
kommunernas verksamheter och att pendlingsmöjligheterna ökar. 

Det är i stor utsträckning statens ansvar att vidta den typ av 
generella åtgärder som nämns ovan och kommunerna själva har begrän-
sad möjlighet att påverka dessa faktorer.  

20.4.2 Nedskrivning av studieskulder 

Utredningens förslag: Regeringen tar initiativ till att utreda möj-
ligheten att minska studieskulder som administreras av Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) och som avser studier som ingår i en 
utfärdad akademisk examen, för personer som är bosatta och 
yrkesverksamma i kommuner med särskilt stora utmaningar 
gällande kompetensförsörjning.  

 
Det finns ett växande kompetensförsörjningsproblem inom såväl den 
offentliga som den privata sektorn. Kommunerna behöver kunna 
rekrytera högskoleutbildad personal för att klara sin kompetens-
försörjning. Det finns bl.a. behov av behöriga lärare, sjuksköterskor 
och handläggare som kan tillämpa regelverken inom olika verksam-
hetsområden. Vidare behöver kommunerna rekrytera medarbetare 
till ledningsfunktioner, ekonomisk förvaltning samt it-stöd till den 
nödvändiga digitaliseringen av verksamheten (se kapitel 8).  

Förutsättningarna för att klara kompetensförsörjningen varierar 
i olika delar av Sverige, där utmaningen att klara kompetensförsörj-
ningen är särskilt stor i vissa kommuntyper. Landsbygdskommittén 
lämnade i sitt slutbetänkande ett förslag att regeringen bör utreda 
om det ska bli möjligt att minska studieskulderna för dem som bor 
och är yrkesaktiva i 23 kommuner med extra stora utmaningar.32 
Detta förslag har inte genomförts men regeringen har bl.a. gett 
Tillväxtverket i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan 

 
32 SOU 2017:1 s. 132 f. 
 



SOU 2020:8 Förslag och bedömningar 

657 

underlätta kompetensförsörjningen på landsbygden. Syftet med upp-
draget är att identifiera åtgärder som kan underlätta för företag och 
offentliga arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens.33 

I Sverige är studiestödets uppgift att täcka de studerandes levnads-
omkostnader under studietiden. Studiestödet ska verka rekryterande 
till studier och bidra till ett högt deltagande i utbildning. Nedskriv-
ning av studielån har aldrig använts i Sverige för att uppmuntra per-
soner med en viss utbildning att bosätta sig på en viss plats. I Norge 
finns däremot en möjlighet till nedskrivningar av studielånen för 
akademiskt utbildade som är bosatta i vissa delar av landet (se 
kapitel 8).34 Möjligheten har bidragit till att unga som avslutat sina 
utbildningar i större utsträckning bor kvar och arbetar på mindre orter 
i landsbygderna. Det bidrar också till att fler som inte har bostads-
bakgrund i de delar av Norge som berörs av systemet, väljer att flytta 
dit. Kommunutredningen anser att regeringen bör ta initiativ till att 
utreda om det ska bli möjligt att minska studieskulderna för de som 
bor och är yrkesverksamma i kommuner med särskilt stora utma-
ningar när det gäller kompetensförsörjning. Avgränsningen av vilka 
kommuner som bör omfattas av möjligheterna till nedskrivning av 
studielån bör övervägas vidare i det utredningsarbete som Kommun-
utredningen föreslår att regeringen ska ta initiativ till. En väsentlig 
utgångspunkt bör vara att avgränsningen görs så att kommuner med 
sämre förutsättningar för arbetspendling omfattas av möjligheten till 
nedskrivning av studielån. Kommunutredningen gör för sin del bedöm-
ningen att en möjlig geografisk avgränsning för vilka kommuner som 
ska omfattas kan utgå från de kommuner som ingår i kommunkate-
gorierna avlägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner (se 
kapitel 6). Med den utgångspunkten skulle 60 kommuner omfattas 
av förslaget. 

Även om Kommunutredningen har kommunernas verksamhet i 
fokus finns det skäl att låta även yrkesverksamma inom övrig offent-
lig sektor och den privata sektorn omfattas av förslaget. Det skulle 
bidra till att öka dessa 60 kommuners attraktivitet och därigenom 
indirekt bidra till stärkt kapacitet för kommunerna. En möjlighet till 
nedskrivning av studieskulder som även omfattar den privata sektorn 
kan dessutom bidra att underlätta rekryteringen av en eventuell med-
följande partner. 

 
33 N2019/02735/RTL. 
34 Se Lov om utdanningsstøtte, LOV-2005-06-03-37. 
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Förslaget avser studieskulder som administreras av CSN. Den 
genomsnittliga studieskulden till CSN är i dag cirka 139 000 kro-
nor.35 Utredningen anser, i likhet med Landsbygdskommittén, att 
nedskrivning lämpligen skulle kunna ske med 10 procent per år, men 
högst 30 000 kronor och minst 3 000 kronor per person och år. 
Kommunutredningen anser vidare att de studielån som kan komma 
ifråga för nedskrivning ska avse högskolestudier. Studierna bör där-
till ingå i en utfärdad akademisk examen.  

Kommunutredningen bedömer vidare att förslaget ska utgå från 
bosättning. Det innebär att personer som kan komma ifråga ska vara 
både bosatta och anställda i någon av de utpekade kommunerna. Det 
bör också vara rimligt att ange en minsta tjänstgöringsgrad, exem-
pelvis minst 50 procent. Kommunutredningen bedömer att ett för-
slag som utgår från bosättning och anställning kan bidra till att dels 
underlätta rekrytering av akademiker till dessa områden, dels öka 
möjligheterna att behålla arbetskraft med en akademisk examen. För-
slaget kan också bidra till att öka incitamenten till högre utbildning 
vilket kan vara särskilt värdefullt för landsbygdskommuner där ut-
bildningsnivån generellt är lägre än i andra kommunkategorier. 

Konsekvensanalys 

Förslaget om nedskrivning av studielån kan med en grov uppskatt-
ning innebära kostnader för staten om 690 miljoner kronor per år. 
Det är dock en högt beräknad kostnad, beroende på att den utgår 
från den totala studieskulden för personer bosatta i dessa 60 kom-
muner. När de närmare detaljerna utretts om vilka studieskulder 
som bör omfattas av förslaget är det sannolikt att vissa studieskulder 
faller utanför ett sådant system, exempelvis studieskulder som avser 
enstaka högskolekurser. Till detta tillkommer administrativa kost-
nader för staten. Den föreslagna utredningen kan närmare beräkna 
kostnaderna för det färdiga förslaget. 

Kommunutredningen bedömer att den föreslagna utredningen 
behöver ha en budget på cirka 3 miljoner kronor. Kostnaden är beräk-
nad utifrån att det förordnas en särskild utredare och två sekreterare 
under ett år. I budgeten ingår även kostnader för framtagande av 
statistik och genomförande av vissa kostnadsberäkningar, med 

 
35 Gäller för personer boende i Sverige.  
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500 000 kronor. Detta bör rymmas inom ordinarie ekonomisk ram för 
kommittéväsendet genom att utredningen prioriteras vid tillsättan-
det av nya utredningar. 

20.5 Kommunernas digitaliseringsarbete  

En ökad digitalisering i välfärdssektorn kan bidra till att underlätta 
kompetensförsörjningen, samt ge effektiviseringsvinster och ökad 
kvalitet. En fördel med satsningar inom digitalisering är att tjäns-
terna kan skalas upp och användas av fler utan att kostnaden för tjäns-
ten ökar, eller bara ökar i mycket begränsad omfattning. För kom-
munerna kan digitaliseringen, särskilt på längre sikt, innebära bättre 
förutsättningar att ha en tillräcklig kapacitet att kunna utföra sina 
uppgifter. Ett flertal oberoende utredningar och kommittéer liksom 
både ESV och Riksrevisionen har dock konstaterat att digitaliser-
ingen av den offentliga sektorn går långsamt och att det finns stora 
skillnader i digitaliseringstakt mellan olika aktörer.36 

Digitalisering är förenat med stora utmaningar och kostnader för 
kommunerna. Förutsättningarna att tillvarata digitaliseringens möj-
ligheter varierar därtill stort, beroende på kommunernas storlek, till-
gång till kompetens, och kapacitet. Kommunutredningen anser att 
staten behöver vidta åtgärder för att underlätta och stödja kommu-
nernas digitaliseringsarbete. Det handlar om åtgärder som att utveckla 
förvaltningsgemensam infrastruktur, undanröja onödiga juridiska hin-
der för digitalisering och utveckla det stöd till kommunerna som 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) kan ge. 
  

 
36 Riksrevisionen (2016), Den offentliga förvaltningens digitalisering – en enklare, öppnare och 
effektivare förvaltning? RiR 2016:14 och ESV (2018), Digitaliseringen av det offentliga Sverige 
– en uppföljning, ESV 2018:31. 
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20.5.1 Förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata 
och informationsutbyte 

Utredningens bedömning: Staten bör ta ett långsiktigt ansvar 
för att etablera en över tid hållbar förvaltningsgemensam infra-
struktur för grunddata och informationsutbyte som kommu-
nerna kan ansluta sig till. För att uppnå full effekt av den förvalt-
ningsgemensamma infrastrukturen krävs att även statliga och 
regionala aktörer ansluter sig.  

 
Kommuner är beroende av data och information i sin dagliga verk-
samhet. Informationen kan t.ex. vara uppgifter om personer, före-
tag, fastigheter samt behöriga utförare och leverantörer. Det finns 
inte någon legaldefinition av grunddata, men den kan definieras som 
”uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov 
av och som är viktiga i samhället”.37 Ett effektivare utbyte av grund-
data mellan olika aktörer kan leda till att kommunerna får bättre 
möjligheter att använda ny teknik, t.ex. artificiell intelligens och där-
igenom effektivisera sina verksamheter.38 Det kan även minska bör-
dan på enskilda att lämna uppgifter. Ett förbättrat informations-
utbyte förutsätter en ökad samordning och gemensamma lösningar, 
samt ibland även ändringar i regelverk. 

Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar för 
informationsutbyte som finns i jämförbara länder.39 Bristen på en 
nationell digital infrastruktur och avsaknaden av styrning och sam-
ordning har lett till många olika myndighets- och sektorsspecifika 
lösningar, som skiljer sig från varandra. Det får i sin tur en negativ 
påverkan på effektiviteten i den offentliga sektorn. En enhetlig och 
gemensam hantering av grunddata med hög kvalitet och tillgänglig-
het, är en viktig förutsättning för en effektiviserad informationsför-
sörjning för kommunerna.40 

Regeringen fattade i december 2019 beslut om att ge DIGG i upp-
drag att tillsammans med ett antal andra statliga myndigheter eta-

 
37 DIGG m.fl. (2018), Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata, slutrapport för regerings-
uppdragen Fi2018/02149/DF, Fi2018/03036/DF och I2019/01060/DF, DIGG Dnr: 2018-31, s. 9 f. 
38 Fi2018/02149/DF s. 2. 
39 Prop. 2017/18:1 utgiftsområde 2 avsnitt 6.3.3.  
40 ESV (2017), Digitaliseringen av det offentliga Sverige – en uppföljning, ESV 2017:13, s. 39. 
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blera en förvaltningsgemensam infrastruktur för informationsutbyte.41 
Regeringen har även gett bl.a. DIGG i uppdrag att etablera ett natio-
nellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.42 

Kommunutredningen gör bedömningen att dessa åtgärder är nöd-
vändiga för att uppnå såväl effektiviseringsvinster som kvalitetsvinster 
av digitalisering hos enskilda kommuner. För att uppnå full effekt av 
den förvaltningsgemensamma infrastrukturen krävs att aktörer på sta-
tlig, regional och lokal nivå ansluter sig. När det gäller kommunernas 
och regionernas anslutning spelar SKR, Inera och SKL Kommentus 
viktiga roller. 

20.5.2 Rättsligt beredningsorgan 

Utredningens förslag: Regeringen tillsätter ett rättsligt bered-
ningsorgan inom kommittéväsendet som får i uppdrag att löpande 
ta fram beredningsunderlag för att anpassa gällande rätt så att den 
möjliggör accelererad digitalisering och förbättrad digital infor-
mationsförsörjning i kommunerna. 

 
Digitaliseringskommissionen framhöll i sitt betänkande Digitaliser-
ingens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91) 
att befintliga regelverk många gånger behöver anpassas när välfärds-
tjänster automatiseras eller digitaliseras för att den nya tekniken ska 
kunna användas.  

Den kartläggning som Digitaliseringsrättsutredningen gjorde i be-
tänkandet Juridiskt stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) 
visar dock att lagstiftningen och andra föreskrifter kan hindra eller 
hämma digital utveckling inom förvaltningen. Det kan ske på flera 
sätt: genom uppenbara rättsliga hinder, genom rättslig osäkerhet 
eller genom avsaknad av reglering. Digitaliseringsrättsutredningen 
menade att det saknas en förvaltningsgemensam länk mellan å ena 
sidan myndigheter, där bl.a. tillämpande jurister gör rättsliga bedöm-
ningar om det finns behov av författningsändringar vid planering av 
digitala utvecklingsarbeten, och å andra sidan Regeringskansliet där 
jurister som arbetar med lagstiftning tar vid utifrån den politiska 
ledningens prioriteringar. Digitaliseringsrättsutredningen föreslog 

 
41 I2019/03306/DF, I2019/01036/DF (delvis), I2019/01361/DF (delvis), och I2019/02220/D. 
42 I2019/03307/DF, I2019/01361/DF (delvis), I2019/01412/DF, och I2019/01447/DF. 
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att ett rättsligt beredningsorgan skulle tillskapas av regeringen i form 
av en kommitté eller särskild utredare som under de närmast kom-
mande åren får i uppdrag att löpande ta fram beredningsunderlag för 
anpassning av gällande rätt vid ärendehandläggning som stöds av 
såväl befintliga som nya former för digital informationsförsörjning. 

Kommunutredningen konstaterar att möjliggörande lagstiftning 
är en viktig förutsättning för kommunernas digitala utveckling. Lag-
stiftning kan på olika sätt hindra eller hämma kommunernas digitali-
seringsarbete, samt öka risken för att mindre lämpliga lösningar väljs 
ur effektivitets- och kvalitetssynpunkt. Det finns ett behov av en 
anpassning av lagstiftningen till den nya tekniken. Det handlar dock 
om ett omfattande arbete att både se över befintlig lagstiftning, och 
utreda möjliga nya frågor som behöver regleras för att underlätta digi-
taliseringen. Ett sådant arbete kan vinna på samordning mellan myn-
digheter och Regeringskansliet, och på att en enskild aktör ges över-
blick över processen. 

Kommunutredningen bedömer att formerna för samordning av 
arbetet med författningsändringar kan förbättras så att sådana änd-
ringar kan åstadkommas i rätt tid och i lämplig omfattning för att 
inte hindra eller hämma önskad digital utveckling i kommunerna.  

Kommunutredningen föreslår därför att ett särskilt tillskapat rätts-
ligt beredningsorgan ges i uppdrag som löpande kan ta fram bered-
ningsunderlag för att anpassa gällande rätt så att den möjliggör acce-
lererad digitalisering och förbättrad digital informationsförsörjning 
i kommunerna. Kommunutredningen anser att ett sådant rättsligt 
beredningsorgan lämpligen bör placeras i kommittéväsendet. Det gör 
det möjligt att involvera olika aktörer med digital och rättslig kompe-
tens, exempelvis SKR. Beredningsorganet skulle löpande kunna ta fram 
författningsförslag i delbetänkanden.  

Konsekvensanalys 

Som framgår ovan bedömer Kommunutredningen att formerna för 
samordning av arbetet med författningsändringar kan förbättras så 
att sådana ändringar kan åstadkommas i rätt tid och i lämplig omfatt-
ning för att inte hindra eller hämma önskad digital utveckling i kom-
munerna. Utredningen lämnar därför förslag om tillskapande av ett 
rättsligt beredningsorgan inom ramen för kommittéväsendet. En 
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alternativ lösning skulle kunna vara att ge DIGG i uppdrag att samla 
myndigheternas behov av författningsändringar på digitaliserings-
området och bistå regeringen med prioriteringar i fråga om vilket 
lagstiftningsarbete som ska bedrivas. Myndigheten har dock i dag 
inte någon sådan framträdande juridisk roll. Det framstår också som 
tveksamt om ett förfarande där DIGG ges en sådan samordnande 
roll i praktiken skulle ge några tidsvinster i arbetet med att anpassa 
juridiken till digitaliseringsarbetet. Det förefaller också lämpligare 
att låta en kommitté inom ramen för sina direktiv göra avvägningar 
av vilka behov av författningsändringar som ska prioriteras än att en 
enskild förvaltningsmyndighet gör det. 

Kommunutredningen bedömer att det föreslagna berednings-
organet behöver ha en budget på cirka 3,6 miljoner kronor per år. 
Budgeten är beräknad utifrån kostnaden för en särskild utredare plus 
tre heltidstjänster. Detta avses rymmas inom ordinarie ekonomisk 
ram för kommittéväsendet genom att utredningen prioriteras vid till-
sättandet av nya utredningar. Kommunutredningen anser att reger-
ingen bör ompröva inrättandet av beredningsorganet efter fyra år. 

Enligt utredningens bedömning kommer samhällsnyttan med 
förslaget att vara större än samhällskostnaderna. Förslaget innebär 
att staten tar ett helhetsgrepp gällande behovet av författningsänd-
ringar för att underlätta digitalisering. Det kan ses som ett för-
hållandevist effektivt sätt att arbeta med författningsändringar som 
rör digitalisering, jämfört med att dessa frågor hanteras mer ad hoc. 
Ett sådant utredningsarbete kan möjliggöra accelererad digitalisering 
och förbättrad digital informationsförsörjning för kommunerna, 
vilket i ett längre perspektiv kan komma att leda till lägre kostnader 
för kommunerna för att leverera samhällstjänster.  

20.5.3 Stöd för kommunernas digitaliseringsarbete  

Utredningens bedömning: DIGG bör ges i uppdrag att stödja 
kommunernas digitaliseringsarbete.  

 
Kommunerna står inför ett betydande digitaliseringsarbete, vilket 
kommer att kräva stora investeringar i bl.a. digital kompetens. Men 
ett hinder för kommunernas arbete med digitalisering är just bristande 
tillgång på sådan kompetens (se kapitel 18). Som tidigare framgått 
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finns stora skillnader mellan kommuner vad gäller förutsättningar 
och kapacitet att genomföra arbetet med digitalisering. Särskilt för 
mindre kommuner kan det vara svårt att driva digitaliseringsprojekt. 
SKR bedriver ett omfattande arbete för att stödja kommunernas 
digitaliseringsarbete. Staten stödjer också kommunernas digitaliser-
ingsarbete, bl.a. genom överenskommelser med SKR (se kapitel 18). 
DIGG startade sin verksamhet den 1 september 2018 och har i upp-
drag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitali-
seringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och 
ändamålsenlig. DIGG arbetar med större delen av offentlig förvalt-
ning, inklusive kommunerna. Myndigheten ska, i syfte att främja 
utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, samverka med den offent-
liga förvaltningen samt stödja samverkan inom den offentliga förvalt-
ningen.  

DIGG har skapat former för löpande samverkan med olika cen-
trala aktörer för digitalisering, bl.a. med SKR-koncernen, Digitali-
seringsrådets kansli och eEsam. Myndigheten medverkar också i olika 
nätverk där bl.a. kommuner deltar.43 Utifrån myndighetens storlek 
och resurser i förhållande till dess uppdrag finns det dock begränsad 
möjlighet för myndigheten att samverka med enskilda kommuner 
eller kommungrupperingar. DIGG har 42 anställda enligt årsredo-
visning 2018.  

Kommunutredningen ser ett behov av att staten tar ett större 
ansvar för att stödja kommunernas digitaliseringsarbete. Utredningen 
bedömer därför att DIGG bör ges i uppdrag att ge kommunerna 
stöd i digitaliseringsarbetet. Det bör av resursskäl handla om gene-
rella insatser som inte är inriktade på enskilda kommuner. Det kan 
t.ex. vara åtgärder som att ta fram stödmaterial för strategiska digitala 
investeringar och skapa arenor för erfarenhetsutbyte mellan kommu-
ner. Det kan också handla om initiativ som innovationstävlingar där 
olika aktörer kan delta med digitala lösningar som kan effektivisera 
kommunernas verksamheter. Det i syfte att driva utvecklingen framåt, 
främja kreativiteten och belysa de nya möjligheterna som digita-
liseringen ger kommunerna. 

 
43 DIGG, Årsredovisning 2018, s. 12. 
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20.6 Övriga förslag och bedömningar  

20.6.1 Kommunernas klimat- och hållbarhetsarbete 

Utredningens bedömning: Staten bör vidta åtgärder för att för-
enkla för kommunerna att ta del av de planeringsunderlag från 
statliga myndigheter som behövs för att kommunerna i deras 
arbete med översiktsplaner ska kunna bedöma risker på grund av 
klimatförändringar. Planeringsunderlagen bör tillhandahållas utan 
kostnad för kommunerna.  

Regeringen bör ta initiativ till särskilda utbildnings- och kom-
petensförsörjningsinsatser för kommunerna för att stödja arbetet 
med frågor som rör klimat och miljö samt genomförandet av 
Agenda 2030. 

 
Ett förändrat klimat innebär konsekvenser för hela samhället av 
social, ekologisk och ekonomisk karaktär. Kommuner ansvarar för 
många verksamhetsområden som särskilt berörs, t.ex. samhälls-
planering, trafikplanering samt vatten och avlopp (VA). Ett föränd-
rat klimat innebär att hela samhället måste planera och ha en bered-
skap för exempelvis värmeböljor, skyfall, vattenbrist och konsekvenser 
av sådana händelser. Kommunen är, som huvudman för teknisk för-
sörjning, ansvarig för det förebyggande arbetet mot naturolyckor 
inom sitt geografiska område. Som verksamhetsutövare inom vård, 
skola och omsorg har därtill kommunen ansvar för att såväl inomhus- 
som utomhusmiljöer anpassas till ett förändrat klimat. Kommunerna 
har också det direkta ansvaret för att hantera olika klimatrelaterade 
kriser t.ex. översvämningar och skogsbränder via räddningstjänstens 
insatser.  

Klimatförändringarna förväntas ge effekter som översvämning, 
ras, skred och erosion. Den 1 augusti 2018 trädde ändringar i plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF, i kraft. Syftet med ändringarna är att förbättra 
beredskapen i kommunerna för klimatförändringen. Det infördes 
bl.a. ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på 
risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, 
ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana 
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risker kan minska eller upphöra44. Kommunerna kompenseras enligt 
finansieringsprincipen för de nya obligatoriska uppgifterna.  

Redan innan lagändringen var kommunerna tvungna att ta hän-
syn till riskfaktorer i översiktsplanen vid lokalisering av ny bebyg-
gelse. Det fanns vidare även tidigare en skyldighet att beakta konse-
kvenser av översiktsplanen. Men efter lagändringen har det blivit 
tydligare att kommunen ska bedöma och värdera risken för skador 
på den bebyggda miljön på grund av klimatförändringar. Kommu-
nerna blir också skyldiga att arbeta strategiskt med hur riskerna kan 
minska eller upphöra. 

Ett problem med det planeringsunderlag som staten tillhanda-
håller kommunerna är att det kommer från många olika håll. I dags-
läget arbetar ett trettiotal statliga myndigheter med klimatfrågor och 
tillhandahåller i viss utsträckning underlag. Länsstyrelserna har en 
viktig regional roll för kommunernas klimatarbete. Kommunerna 
betalar även för att få tillgång till vissa klimatrelaterade planerings-
underlag från myndigheterna. Det gäller t.ex. underlag från Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Statens geolo-
giska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Regeringen gav i juni 2018 ett regeringsuppdrag till Boverket att 
samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda 
miljön.45 I uppdraget ingår bl.a. att  

 stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den 
byggda miljön  

 identifiera behov av underlag och vägledning för klimatanpass-
ning av ny och befintlig bebyggelse  

 bedriva kompetenshöjande insatser på området  

 samordna underlag som expertmyndigheter och forskning till-
handahåller om klimateffekter och klimatanpassning av bebyg-
gelse och presentera underlaget på ett användarvänligt sätt  

 bedriva främjande och vägledande arbete om de verktyg och pro-
cesser som är relevanta för klimatanpassning av den byggda miljön  

 
44 Se 3 kap. 5 § 7 PBL. 
45 M2018/01716/KI. 
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Arbetet ska bedrivas i samverkan med andra myndigheter, bl.a. SMHI 
och MSB.46 En samverkansgrupp har bildats och arbete pågår med 
övergripande frågor kring uppdraget och arbetets upplägg.  

Förutsättningarna för olika kommuner att arbeta med klimat-
frågor varierar stort (se kapitel 10). Det handlar även i detta sam-
manhang om att ha tillräcklig kapacitet och kompetens inom områ-
den som ofta är komplexa och kräver specialiserad analytisk och 
strategisk förmåga. Stora kommuner har här generellt sett bättre för-
utsättningar än små kommuner, även om goda exempel finns även 
bland de senare. Samverkan om specialistkompetens ger här en möj-
lighet även för mindre kommuner att jobba strategiskt med dessa 
frågor. 

Kommunutredningen vill betona vikten av att staten stödjer och 
skapar goda förutsättningar för kommunernas klimatarbete. Över-
siktsplanering är ett av de områden där insatser från staten för att 
stödja kommunerna är viktiga. Kommunutredningens bedömning är 
att staten bör vidta åtgärder för att förenkla för kommunerna att ta 
del av de planeringsunderlag från statliga myndigheter som behövs 
för att kommunerna i sitt arbete med översiktsplaner ska kunna 
bedöma risker på grund av klimatförändringar. Vidare bedömer 
Kommunutredningen att de underlag som är nödvändiga för kom-
munens bedömning och som kan beställas av statliga myndigheter 
mot en kostnad borde vara gratis för kommunerna för att säkerställa 
att en kommun inte av kostnadsskäl avstår från att ta in nödvändiga 
underlag. Det gör också att kommuner med olika storlek, bosätt-
ningsmönster och geografiskt läge ges mer lika förutsättningar för 
sitt arbete. Det regeringsuppdrag som har getts till Boverket kan ge 
förbättrade förutsättningar för kommunernas arbete med klimat-
anpassning av den byggda miljön. Det är dock viktigt att detta upp-
drag prioriteras av myndigheterna. 

Även stora delar av Agenda 2030 omsätts i praktisk handling på 
lokal och regional nivå. Kommuner och regioner bidrar till genom-
förandet av Agenda 2030 genom att flera av deras grunduppdrag t.ex. 
vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är direkt eller indirekt 
relaterade till genomförandet av specifika delmål i Agenda 2030. 

Även om det finns goda exempel i både stora och små kommuner 
brister ofta arbetet med Agenda 2030 av kapacitetsskäl, avseende 
både det praktiska genomförandet och det strategiska arbetet med 

 
46 M2018/01716/KI. 
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omvärldsbevakning, samt arbetet med tvärdisciplinära områden som 
exempelvis miljö och klimat, trygghet, jämställdhet, folkhälsa och 
hållbar utveckling. Ett exempel på en fråga som ofta tas upp är att 
kommuner och regioner anser att det är oklart hur nationella mål, 
exempelvis miljömålen och folkhälsomålet, samt lagstiftning som 
PBL, relaterar till Agenda 2030. Det skapar i sin tur en osäkerhet om 
hur dessa olika frågor ska kopplas samman på lokal och regional nivå.  

Kommunutredningen bedömer att staten bör stödja kommunerna 
genom särskilda utbildnings- och kompetensförsörjningsinsatser 
gällande kommunernas arbete med frågor som rör klimat, miljö och 
genomförandet av Agenda 2030. Det kan t.ex. handla om att erbjuda 
kortare utbildningar och att ordna mötesplatser för erfarenhetsut-
byte mellan kommuner. 

20.6.2 Samverkan inom verksamhetsområden med betydande 
investeringsbehov 

Utredningens förslag: Regeringen tar initiativ till en utredning 
om huruvida det finns behov av ändringar i speciallagstiftning om 
grundläggande infrastruktur, för att underlätta samverkan mellan 
kommuner. 

 
Det finns ett stort behov av investeringar i kommunerna (se 
kapitel 7). En viktig del av detta investeringsbehov avser grundläg-
gande infrastruktur som gator och vägar, VA-system och bredband. 
Infrastrukturen är central för att samhället ska kunna fungera.  

Det förekommer i dag samverkan mellan kommuner avseende 
grundläggande infrastruktur med betydande investeringsbehov, t.ex. 
VA och bredband. Kommunutredningen konstaterar dock att det 
finns regleringar i speciallagstiftning som kan påverka kommunernas 
förutsättningar för att samverka. Ett exempel på en reglering som 
kan påverka kommunernas samverkan är hur avgifter får tas ut på 
VA-området. VA-bolagens branschorganisation Svenskt Vatten gör 
bedömningen att det behövs minst 50 000 invånare som underlag för 
att driva VA-verksamhet långsiktigt och strategiskt. Endast 48 av lan-
dets 290 kommuner hade den 31 december 2018 en befolkning på 
över 50 000 invånare. Nuvarande reglering av avgiftsuttaget tillåter 
att abonnenterna i de områden som kräver förhållandevis dyrare anlägg-



SOU 2020:8 Förslag och bedömningar 

669 

ningar eller underhåll i regel betalar samma avgifter som övriga abon-
nenter i kommunen; det sker alltså en viss omfördelning inom den 
egna kommunen. Däremot tillåter inte regelverket motsvarande om-
fördelning mellan abonnenter i samverkade kommuner. En föränd-
ring av regelverket så att det blir möjligt att ha en gemensam taxa 
inom de samverkande enheterna skulle kunna underlätta samverkan.  

Ett annat viktigt exempel är kommuners möjlighet att bygga ut 
bredbandsnätet till enskilda och företag i angränsande kommuner. 
Post- och telestyrelsen (PTS) bedömer i rapporten Kommuners roller 
på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokali-
seringsprincipen47 att utbyggnaden av bredband bör ske snabbare om 
kommunala stadsnät har möjlighet att bygga ut bredbandsnätet till 
enskilda och företag i andra angränsande kommuner, oberoende av 
organisationsform och utan att inblandade kommuner måste sam-
arbeta på något särskilt föreskrivet sätt. PTS ser därför skäl att införa 
ett undantag från lokaliseringsprincipen för att möjliggöra för stads-
nät att bygga ut fibernät i outbyggda områden i en angränsande kom-
mun, som ligger i nära geografisk anslutning till nätverksamheten i 
den egna kommunen. Syftet med ett sådant undantag är att kunna 
fånga upp hushåll och företag i områden där utbyggnaden inte är lön-
sam för andra nätägare men där den, på grund av närheten till stads-
nätet på andra sidan gränsen, är intressant för det stadsnätet.  

Kommunerna behöver förutom ekonomiska förutsättningar också 
ha tillräcklig kapacitet för att kunna genomföra nödvändigt arbete 
med investeringar i infrastruktur. I Kommunutredningens strategi 
för att stärka kommunernas kapacitet (se kapitel 19) finns åtgärden 
att utveckla en mer strategisk samverkan. Ett sätt att underlätta för 
kommuner att utveckla en mer strategisk samverkan är att skapa gynn-
sammare förutsättningar för samverkan vad gäller grundläggande 
infrastruktur med betydande investeringsbehov, t.ex. VA och bred-
band. Det är viktigt att lagstiftningen anpassas så långt som möjligt, 
så att den möjliggör en fördjupad och mer strategisk samverkan. Reger-
ingen bör därför ta initiativ till en utredning om huruvida det finns 
behov av ändringar i speciallagstiftning som avser verksamhetsområden 
inom grundläggande infrastruktur där det finns betydande invester-
ingsbehov, för att underlätta samverkan mellan kommuner.  

 
47 PTS-ER-2018:20. 
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Konsekvensanalys 

Kommunutredningen gör bedömningen att samverkan mellan kom-
muner skapar förutsättningar för stärkt driftskapacitet i kommu-
nerna. En mer strategisk samverkan bör dock utvecklas för att större 
effekter på kommunernas kapacitet ska erhållas. För att skapa förut-
sättningar för ett sådant utvecklingsarbete i kommunerna bör spe-
ciallagstiftning som avser verksamhetsområden inom infrastruktur 
med betydande investeringsbehov så långt som möjligt anpassas så 
att den möjliggör en fördjupad och mer strategisk samverkan. Om 
en utredning inte tillsätts kan möjliga förbättringar av förutsätt-
ningarna för kommunernas arbete med grundläggande infrastruktur 
utebli, vilket försvårar kommunernas utveckling av en mer strategisk 
samverkan  

Ett alternativ till förslaget är att utreda samverkan ad hoc inom 
respektive område för sig. Kommunutredningen menar dock att det 
är en fördel att genom en utredning få en helhetsbild av hur special-
lagstiftningen påverkar kommunernas samverkan vad gäller grundlägg-
ande infrastruktur med stora investeringsbehov. En god infrastruktur 
är positivt för såväl invånare som näringsliv. Det bidrar till kommu-
nernas attraktivitet, vilket kan påverka viljan till inflyttning och ny-
etablering av företag.  

Kommunutredningen bedömer att den föreslagna utredningen 
behöver en budget på cirka 3,8 miljoner kronor. Budgeten är beräk-
nad utifrån kostnader för en särskild utredare och två sekreterare, 
samt övriga omkostnader för arbetet, under 1,5 år. Kostnaden kan 
därmed beräknas till 2,5 miljoner kronor år ett, och 1,3 miljoner kro-
nor år två. Detta avses rymmas inom ordinarie ekonomisk ram för 
kommittéväsendet genom att utredningen prioriteras vid tillsättan-
det av nya utredningar.  

Kommunutredningens utgångspunkt är att en utredning skulle 
kunna möjliggöra författningsändringar som underlättar samverkan 
mellan kommun inom det aktuella området. Det handlar inte om 
några nya åtaganden för kommunerna.  

Samhällsnyttan med förslaget bedöms vara större än samhälls-
kostnaderna. Förslaget innebär att staten tar ett helhetsgrepp gällande 
behovet av författningsändringar för att underlätta samverkan mellan 
kommuner om grundläggande infrastruktur. Det kan ses som ett för-
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hållandevist effektivt sätt att arbeta med författningsändringar, jäm-
fört med att hantera dessa frågor mer ad hoc.  

20.6.3 Förstärkning av kommunernas planeringsprocesser 
genom flernivåsamverkan 

Utredningens förslag: Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag 
att i samverkan med Boverket, Trafikverket och regionerna, stödja 
strategisk planering i kommunerna för hållbar utveckling i alla 
delar av landet. Syftet är ett förbättrat samspel och samarbete i 
lokala och regionala planeringsprocesser för att skapa attraktiva 
platser för medborgare, företagare och besökare. 

 
Förbättrade kommunikationer och ett förändrat arbetsliv har möj-
liggjort att människor arbetspendlar över allt större geografiska om-
råden. De funktionella lokala arbetsmarknadsregionerna har blivit 
färre och större, vilket innebär att diskrepansen mellan människors 
vardagsgeografi och den administrativa kommunala indelningen ökar. 
Det är i dag vanligt att människor bor i en kommun och arbetar i en 
annan. Särskilt runt större städer uppfattar invånare dessa områden 
som sammanhängande storstadsområden, men kommuner är också 
sammankopplade funktionellt på många andra platser i landet. Den 
enskilda kommunens attraktivitet och förmåga att klara kompetens-
försörjning och samhällsservice är därmed ofta beroende av hur väl 
integrerad den är i ett större funktionellt sammanhang.  

Denna utveckling innebär ett ökat behov av planering av bostä-
der, infrastruktur och andra samhällsfunktioner utifrån ett funktio-
nellt perspektiv, som många gånger omfattar en större geografisk yta 
än de enskilda kommunerna. Det finns därför ett behov av insatser 
för att förbättra samspelet mellan lokala och regionala planerings-
processer för att utveckla fungerande och attraktiva funktionella 
arbetsmarknadsregioner. 

Bostadsplaneringskommittén föreslog i sitt betänkande (SOU 
2015:59) att en regional fysisk planering skulle införas i landets samtliga 
län. Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om regional fysisk 
planering i PBL i kraft. De nya bestämmelserna begränsades till att 
gälla regionerna i Stockholms län och Skåne län. Dessa regioner blev 
formellt ansvariga för den regionala fysiska planeringen inom sina 
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respektive län, vilket bl.a. omfattar att upprätta ett förslag till region-
plan. I propositionen angav regeringen dock att regional fysisk pla-
nering bör införas i fler län när behov av och förutsättningar för 
sådan planering finns.48  

En restriktion för många kommuner är den begränsade tillgången 
på såväl personella som ekonomiska resurser. Denna resursbrist 
påverkar det strategiska planeringsarbetet negativt. Kommunutred-
ningen menar därför att det, oavsett den nya lagen om regional fysisk 
planering, finns ett behov av att stärka kapaciteten i kommunerna 
genom att utveckla samverkan ur ett flernivåperspektiv. Det finns 
också ett behov av att staten tar ett tydligt ansvar för att stödja 
kommunerna i deras arbete med strategisk planering. För att bättre 
kunna möta dessa utmaningar behöver nya arbetssätt stimuleras där 
aktörer på olika nivåer samverkar och samspelar.  

Genom att använda befintliga resurser och kompetenser på ett 
effektivare sätt kan nya insikter och resultat uppnås. Lokal och 
regional nivå kan tillsammans stärka förmågan att hantera föränd-
ringar parallellt med ordinarie uppgifter. Men då behöver möjlig-
heten till samverkan stärkas. Behovet av mötesplatser för att utbyta 
erfarenheter och resultat av arbetssätt och insatser är därför stort. 
Enligt Kommunutredningens uppfattning finns det i dag en tydlig 
efterfrågan hos kommunerna på beprövade metoder som kan inspi-
rera till insatser som utgår från tidigare resultat.  

Genom att förkorta startsträckan för utvecklingsprojekt och 
minimera fallgroparna under resan kan resurser användas bättre för 
att stödja utvecklingskraften i kommuner. Det är därför naturligt att 
inom ramen för uppdraget etablera olika mötesplatser för erfaren-
hets- och resultatspridning. Statliga myndigheter utgör en viktig 
resurs som aktivt bör involveras i arbetet. Genom att bistå i lokala 
och regionala utvecklingsprocesser kan kunskap, nätverk och verk-
tyg som myndigheterna besitter bli mer tillgängliga i arbetet, vilket 
förstärker kommunernas planeringskapacitet. En förbättrad flernivå-
samverkan och sektorssamordning skapar mer resurser till arbetet 
med hållbar utveckling i hela landet. 

 
48 Prop. 2017/18:266 s. 39. 
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Konsekvensanalys 

Syftet med regional fysisk planering är att skapa bättre förutsätt-
ningar för att samplanera inom en region. Kommunutredningen gör 
bedömningen att det behövs ytterligare insatser för att stimulera 
planeringsinitiativ som i högre utsträckning utgår från ett funktio-
nellt arbetsmarknadsperspektiv och som är mer integrerad med sam-
hälls- och utvecklingsplaneringen i övrigt. Det är dock viktigt att 
understryka att kommunerna har fortsatt rådighet över sitt område 
genom det kommunala planmonopolet.  

Som tidigare visats utgör enskilda kommuner i allt mindre utsträck-
ning en funktionell arbetsmarknadsregion. Det behövs därför insat-
ser för att samhällsplaneringen i större omfattning ska utgå ifrån och 
stödja utvecklingen av arbetsmarknadsregioner som bygger på fak-
tiska pendlingsrörelser, s.k. funktionella arbetsmarknadsregioner. 
Insatser behöver främjas som bidrar till att dessa funktionella arbets-
marknadsregioner fungerar bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
såväl för individen som för hela samhället. Utredningen gör bedöm-
ningen att om inga insatser görs kommer ekonomiska, ekologiska 
och sociala värden inte att tas tillvara i önskvärd omfattning.  

Tillväxtverket arbetade 2013–2015 med regeringsuppdraget Sam-
hällsplanering för näringslivsutveckling.49 Parallellt med uppdraget, 
och även efter uppdragstiden, har Tillväxtverket fortsatt arbetet 
genom insatsen Tillväxtskapande samhällsplanering. Regeringsupp-
draget och Tillväxtverkets egeninitierade insatser har omfattat akti-
viteter och stöd till kommuner och regioner som vill använda den 
fysiska planeringen som ett verktyg för ökad attraktivitet. Tillväxt-
verkets uppdrag har inneburit att kunskap och erfarenheter upp-
arbetats som det, enligt utredningens uppfattning, finns skäl att bygga 
vidare på och sprida i en större krets. Likaså vittnar deltagande kom-
muner om positiva erfarenheter från det tidigare utvecklingsarbetet 
Den attraktiva regionen som drevs av Trafikverket 2013–2016.  

Utredningen bedömer sammantaget att det finns både behov av 
och efterfrågan på ett fortsatt utvecklingsarbete i syfte att utveckla 
den fysiska planeringen så att den bidrar till att stärka funktionella 
områdens attraktionskraft.  

Förslaget innebär att Tillväxtverket, i samverkan med Boverket 
och Trafikverket, ansvarar för genomförandet av uppgiften som ges 

 
49 N2013/1492/RT. 
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i ett regeringsuppdrag. Uppdraget kan lämpligen genomföras under 
en tre års period och därefter utvärderas. Uppdraget bedöms mot-
svara ett personalbehov på cirka en årsarbetskraft hos Tillväxtverket. 
Dessutom tillkommer resekostnader samt andra omkostnader. En 
bedömd kostnad för uppdragets genomförande är 1 miljon kronor 
per år för Tillväxtverket. Kommunutredningen bedömer även att sam-
verkansmyndigheterna behöver tillföras extra anslag för deras med-
verkan i arbetet. Boverket och Trafikverket föreslås därför tilldelas 
500 000 kronor vardera per år. Anslaget är beräknat utifrån en halv-
tidstjänst inklusive omkostnader för resor.  

Förslaget innebär inte att någon ny obligatorisk uppgift ges till 
kommunerna och medför inte heller några kostnadsökningar för 
dem. Någon ersättning enligt finansieringsprincipen behöver därför 
inte utgå. Däremot kan förslaget innebära att kommunerna kan få 
större utväxling på sitt arbete eftersom andra aktörer såsom regioner 
och statliga myndigheter kan kopplas in i arbetet. Dessutom får 
kommunerna tillgång till upparbetad kunskap och erfarenhet från 
det tidigare utvecklingsarbete som Tillväxtverket drivit inom pro-
grammet Tillväxtskapande samhällsplanering.  

Kommunutredningen bedömer inte heller att regionerna behöver 
ges ersättning enligt finansieringsprincipen med anledning av för-
slaget. Enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 
ska den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet (dvs. regio-
nerna) utarbeta regionala utvecklingsstrategier samt samordna insat-
ser för att genomföra strategierna. Många regioner arbetar med att 
utveckla de regionala utvecklingsstrategierna så att de tydligare kopp-
las ihop med kommunernas översiktsplaner. Dessutom utvecklas de 
regionala strategierna mot att i ökad omfattning innehålla struktur-
bilder, dvs. inslag av fysisk planering i form av skisser som beskriver 
samband och en önskvärd framtida utveckling av olika delar av regionen. 
Det är därtill frivilligt för regionerna att delta arbetet som förslaget 
innefattar. Men förslaget kan innebära att regionerna får draghjälp 
av Tillväxtverket, Trafikverket och deltagande kommuner i det arbete 
som de redan bedriver. Kommunutredningen bedömer sammantaget 
att den samhällsekonomiska nyttan av förslaget överskrider de sam-
hällsekonomiska kostnaderna. 

Förslaget bygger på frivilligt deltagande från kommunernas och 
regionernas sida. Kommunutredningen anser därför att förslaget inte 
innebär någon inskränkning av den kommunala självstyrelsen. 
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20.6.4 Underlätta bostadsbyggande i kommuner 
med särskilt stora utmaningar 

Utredningens bedömning: Regeringen bör vidta åtgärder för att 
underlätta finansieringen av bostadsbyggande i kommuner där 
fastigheters låga marknadsvärden negativt påverkar möjligheten 
att finansiera nybyggnationer. Regeringen bör också underlätta 
byggandet av bostäder genom förändringar av redovisningsregel-
verket.  

 
Den nu framväxande landsbygdspolitiken kan ses som ett tydligt er-
kännande av att den hittillsvarande landsbygdspolitiken inte har varit 
tillräckligt kraftfull för att vända befolkningsutvecklingen i lands-
bygderna. Därför har staten tagit ett samlat grepp om landsbygderna 
i syfte att motverka att skillnaderna i levnadsvillkor mellan stad och 
land ökar ytterligare.  

Bostadsförsörjningen är av avgörande betydelse för att landsbyg-
derna ska kunna utvecklas. Tillgången till bostäder har också bety-
delse för kommunernas möjligheter att anställa personal till sina verk-
samheter, vilket i sin tur påverkar kommunernas kapacitet att utföra 
sitt uppdrag. 

Flertalet landsbygdskommuner har i dag brist på bostäder, och då 
inte enbart i centralorten. Landsbygden kan ofta erbjuda bra boende-
miljöer, men för att kunna bygga eller renovera en bostad krävs som 
regel krediter, och bankerna är i dag ofta mindre benägna att ge 
krediter i regioner med minskande befolkning Staten behöver därför 
underlätta bosättning på landsbygden genom att utforma särskilda 
kreditformer för landsbygden. Det finns i dag en statlig kreditgaranti 
för byggande av egna hem eller hyresbostäder, vilken Boverket 
ansvarar för (se kapitel 10). Syftet med garantin är att främja att fler 
bostäder kan byggas genom att underlätta finansiering i områden 
med låga marknadsvärden.  

Kommunutredningen anser dock att regeringen bör vidta ytter-
ligare åtgärder för att underlätta finansieringen av ett bostadsbyg-
gande också på platser där bankernas riskbedömning leder till att de 
inte beviljar krediter. 

Vid redovisning av fastigheter som uppförs av allmännyttan och 
privata fastighetsägare på svaga bostadsmarknader kan redovisnings-
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reglerna i Bokföringsnämndens K350 upplevas som ett hinder för bo-
stadsbyggande. Det handlar om att reglerna uppfattas ha effekten att 
värdet på nybyggda bostadshus måste skrivas ner omedelbart efter 
att byggnaden har färdigställts. En sådan nedskrivning kan bl.a. leda 
till att framtida möjligheter till extern finansiering av nya projekt 
försämras. Detta är ett hinder för ett bostadsbyggande i många lands-
bygdskommuner. Frågan har belysts i Utredningen om förbättrad 
bostadsfinansierings betänkande Lån och garantier för fler bostäder 
(SOU 2017:108). I betänkandet lämnade utredningen ett förslag om 
en mindre översyn av K3-regelverket med anledning av att nedskriv-
ningsreglerna i K3-regelverk upplevs som ett hinder för bostads-
byggande på svagare marknader och för mindre aktörer. Regeringen 
har gett Bokföringsnämnden i uppdrag att särskilt se över nämndens 
allmänna råd till 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) rörande 
redovisningen av anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av 
materiella anläggningstillgångar. Uppdraget ska redovisas till reger-
ingen senast den 1 maj 2020.51 

 

 
50 BFNAR 2012:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning. 
51 Fi2019/03123/S3. 
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21 Konsekvensanalys 

Enligt kommittéförordningen (1998:1474) ska konsekvenser av en 
utrednings förslag i ett betänkande analyseras och kostnader identi-
fieras samt beräknas. Enligt Kommunutredningens direktiv ska dess-
utom en analys göras av hur de samhällsekonomiska kostnaderna av 
förslagen förhåller sig till den samhällsekonomiska nytta som förväntas 
uppnås. Utredningen ska även redovisa konsekvenserna för kommu-
nerna och regionerna samt för de statliga myndigheter som kan komma 
att beröras av förslagen. Utredningen ska vidare redovisa förslagens 
effekter på utvecklingen av företagande, nyetablering och konkurrens.  

Utredningen ska enligt 14 kap. 3 § regeringsformen beakta pro-
portionalitetsprincipen i samband med överväganden om inskränk-
ningar av den kommunala självstyrelsen och utförligt redogöra för 
sina bedömningar i detta avseende. Utredningen ska också analysera 
vilka konsekvenser förslagen får för kvinnor och män samt försla-
gens effekter för jämställdheten. Utredningen ska vidare belysa för-
slagens effekter på förutsättningarna att nå de nationella klimat- och 
miljömålen. 

Kommunutredningen har i specifika konsekvensanalyser i anslut-
ning till förslag och bedömningar i kapitel 20 granskat för- och nack-
delar med respektive förslag och i vissa fall alternativ till förslagen. 
I detta kapitel görs en sammanfattande bedömning av de konsekven-
ser som förslagen medför. 

21.1 Varför behövs åtgärder för att stärka 
kommunernas kapacitet? 

För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att 
de har en kapacitet som står i proportion till de uppgifter som ska 
utföras och till den service och välfärd som invånarna har rätt till. 
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Kommunerna ställs dock inför stora utmaningar, bl.a. till följd av 
den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. 
Därtill ökar polariseringen mellan olika kommuner avseende exem-
pelvis befolkning, kompetens och ekonomiska förutsättningar. Kom-
munutredningen har därför fått i uppdrag att utarbeta en strategi för 
att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och 
hantera sina utmaningar. 

Utgångspunkten för utredningens strategi och förslag (se kapitel 19 
och 20) är att kommunerna behöver ha tillräcklig kapacitet för att 
den svenska decentraliserade samhällsmodellen ska kunna bibehållas 
och utvecklas  

21.1.1 Nollalternativet är inte ett alternativ 

Urbanisering och demografisk utveckling innebär en ökad polariser-
ing mellan stora och små kommuner. De stora kommunerna blir fler 
och större, medan de små också blir fler, men med minskande befolk-
ning. Förmågan att arbeta utvecklingsinriktat och strategiskt blir där-
med alltmer olika i kommuner med vitt skilda förutsättningar. Kom-
munutredningen har utifrån detta identifierat två huvudutmaningar:  

 Minskande och åldrande befolkning ger bristande kapacitet i mindre 
kommuner.  

 Urbanisering och vidgade funktionella regioner innebär att kom-
munindelningen inte svarar mot ett funktionellt regionperspektiv.  

För de minsta kommunerna begränsar den mindre organisationen 
möjligheten att kunna ha specialiserad personal. Vidare innebär en 
liten organisation ökad känslighet om nyckelpersoner slutar, eller blir 
frånvarande en längre tid. Mindre kommuner har också sämre möj-
ligheter att arbeta strategiskt och utvecklingsinriktat samt att söka 
och ta del av riktade statsbidrag. Den mindre organisationen ger också 
en högre ekonomisk känslighet för oförutsedda utgifter som kan 
handla om investeringsbehov i fasta anläggningar eller kostnader i 
löpande verksamhet.  

För kommuner som ligger i funktionellt sammanhängande områ-
den är kapacitetsproblemet snarast att de inte står rustade för att 
hantera planeringsfrågor som sträcker sig utanför kommungränserna. 
Särskilt vissa frågor inom den fysiska planeringen t.ex. bostäder, 
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vägar och annan infrastruktur är ”för stora” för den nuvarande kom-
munindelningen. Med detta finns risker för suboptimering, trans-
aktionskostnader och lång tid för beslutsfattande.  

Utifrån urbanisering och demografisk förändring uppstår dess-
utom specifika utmaningar för kommunerna som kommer att tillta i 
styrka under överskådlig tid. Dessa är framför allt  

 svagare ekonomi  

 svårigheter med personal- och kompetensförsörjning  

 etablering och integration av nyanlända  

 växande och uppskjutna investeringsbehov  

 växande anspråk på service och välfärd  

 kompetens att klara klimatförändring och hållbar utveckling  

Utmaningarna tenderar att vara större i de mindre kommunerna ut-
ifrån att kapaciteten och robustheten avseende både ekonomi och 
kompetens redan är svag. 

Om staten avstår från att vidta åtgärder för att stärka kommuner-
nas kapacitet kommer många kommuner att få allt svårare att klara 
sina uppdrag. Det leder i sin tur till att invånarna inte får likvärdig 
service i hela Sverige. Problemen kommer också successivt att för-
värras utifrån att effekterna av den demografiska utvecklingen blir allt 
mer kännbara. I grunden skulle en sådan utveckling påverka förut-
sättningarna för att bibehålla den svenska decentraliserade modellen 
som bygger på kommuner med kapacitet att klara ett brett och stort 
uppdrag. 

21.1.2 Konsekvenser för stat, regioner, kommuner  

Strategin och förslagen innebär att staten tar ett tydligare ansvar vad 
gäller statliga utvecklingsfrågor för kommunerna. Kommunutred-
ningen har tidigare betonat att det är avgörande att staten tar sitt 
ansvar för att kommunerna ska kunna klara sitt uppdrag (se kapitel 19 
och 20). Utredningen gör bedömningen att en mer strategisk sam-
verkan bör utvecklas för att större effekter på kommunernas kapacitet 
ska erhållas av samverkan. Vidare bedömer utredningen att samman-
läggningar av kommuner kan stärka både kommunernas drifts- och 
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utvecklingskapacitet. Konsekvenserna av en mer strategisk samverkan 
och kommunsammanläggningar utvecklas närmare i kapitel 13 och 14. 
Utredningens förslag som rör strukturella åtgärder syftar till att 
främja en mer strategisk samverkan och frivilliga sammanläggningar 
av kommuner. Strategin innehåller också ett antal andra förslag som 
syftar till att stärka kommunernas kapacitet, bl.a. förslag som stärker 
kommunernas förutsättningar gällande ekonomi och kompetensför-
sörjning, samt stödjer deras digitaliseringsarbete. Det krävs en kom-
bination av olika åtgärder på såväl kort som lång sikt för att tillför-
säkra att kommunerna har tillräcklig kapacitet att utföra sina uppgifter 
även i framtiden. Åtgärderna kan också se olika ut beroende på kom-
munernas geografi och andra strukturella förutsättningar.  

Konsekvenserna av förslagen beror i många fall på kommunernas 
agerande. Det beror på att förslagen i stort bygger på frivillighet för 
kommunerna. Det gäller inte bara förslagen som rör strategisk sam-
verkan och sammanläggningar av kommuner utan också den försöks-
verksamhet som utredningen föreslår. Den samlade effekten av för-
slagen blir därför till stor del beroende av kommunernas medverkan 
och arbete med frågorna på lokal nivå. Utvecklingen i ett framtids-
perspektiv pekar på ett behov av förändringar i kommunstrukturen 
för att värna den decentraliserade samhällsmodellen. Vid en hög grad 
av medverkan från kommunerna ger strategin med tillhörande för-
slag förutsättningar för starkare och mer robusta kommuner som har 
kapacitet att fullgöra sina uppdrag. 

21.1.3 Den kommunala självstyrelsen  

Den kommunala självstyrelsen innebär att det ska finnas en själv-
ständig och, inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner 
och regioner. Kommunal självstyrelse innebär att beslutsfattandet sker 
nära medborgarna. Legitimiteten för det politiska systemet anses bli 
stärkt av att självstyrelsen ger medborgarna möjlighet till lokalt och 
regionalt inflytande över verksamheten samt till ansvarsutkrävande 
avseende den genomförda politiken. Det politiska systemet måste 
också ha förmåga att leverera välfärdstjänster till sina invånare. Ett 
demokratiskt system som inte har tillräcklig leveransförmåga riske-
rar att förlora sin legitimitet gentemot väljarna.  
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Ett effektivitetsvärde som ofta framhålls är att den kommunala 
självstyrelsen ger förutsättningar för större flexibilitet och bättre 
anpassningsförmåga när det gäller de behov av offentliga åtgärder som 
kan finnas. Kommuner och regioner prövar inom givna ramar olika 
metoder för att lösa samma eller likartade problem. Ytterligare ett 
effektivitetsvärde hänger samman med möjligheten till variation. Den 
kommunala självstyrelsen innebär att verksamheten kan anpassas till 
de skiftande förutsättningarna i olika delar av landet, t.ex. vad gäller 
demografi, geografi, näringsstruktur och arbetsmarknadens utseende.  

Kommunutredningen lägger inga förslag som är tvingande för kom-
munerna vilket innebär att förslagen som helhet inte bedöms innebära 
några inskränkningar av den kommunala självstyrelsen. Tvärtom menar 
utredningen att strategin och förslagen, om de genomförs, kan bidra 
till att stärka den kommunala självstyrelsen. Strategin och förslagen 
som helhet syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar och 
stärkt kapacitet så att de långsiktigt kan utföra sina uppgifter. Om 
kommunerna kan utföra sina uppgifter bidrar det i förlängningen till 
att värna den decentraliserade samhällsmodellen med starka kommu-
ner som har rådighet över sin egen organisation och sina egna verk-
samheter.  

De förslag som utredningen lägger som handlar om statens ansvar 
för kommunernas förutsättningar bidrar också till att ge kommu-
nerna bättre förutsättningar och stärker på så sätt den kommunala 
självstyrelsen. Kommunutredningen gör bedömningen att strategisk 
samverkan ger bättre förutsättningar att stärka kommunerna drifts-
kapacitet jämfört med om kommunerna ingår samverkansavtal på 
olika områden med olika kommuner. Stärkt driftskapacitet innebär 
att kommunerna kan leverera den samhällsservice som ingår i deras 
uppdrag och som medborgarna förväntar sig. Utredningen menar att 
det i sin tur gör att kommunerna kan fullfölja sitt uppdrag i större 
utsträckning, vilket därmed bidrar till en förstärkning av den kom-
munala självstyrelsen. Strategisk samverkan i mer fasta kommunkon-
stellationer kan också ge större tydlighet när det gäller vilka verksam-
heter kommunerna samverkar kring vilket i sin tur kan underlätta 
ansvarsutkrävandet för väljarna.  

I ett mer långsiktigt perspektiv kan det dock – enligt utredningen 
– bli nödvändigt att genomföra frivilliga sammanläggningar för att 
värna den kommunala självstyrelsen. En långsiktigt stärkt kommunal 
självstyrelse kräver i grunden starka kommuner som har förmåga 
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och kapacitet att sköta sitt uppdrag. Utredningen menar också att 
kommunsammanläggningar kan innebära bättre förutsättningar för 
rekrytering av kommunalt förtroendevalda samt bättre ledning och 
styrning av kommunerna. Det i sin tur bidrar till stärkt utvecklings-
kapacitet för kommunerna. Utredningen vill dock understryka att sam-
manläggningar av kommuner ska vara frivilliga, vilket innebär att den 
kommunala självstyrelsen värnas.  

21.1.4 Konsekvenser för Sveriges Kommuner och Regioner  

Förslagen leder inte till några direkta ökade kostnader för Sveriges 
Kommuner och Regioner, med undantag för förslaget avseende Rådet 
för främjande av kommunala analyser (se avsnitt 20.1.3). 

21.2 Särskilt om samhällsekonomiska konsekvenser 

Kommunutredningens förslag innebär inga nya åligganden för kom-
muner och den kommunala finansieringsprincipen aktualiseras inte.  

Sammantaget kan sägas att storleken på kostnaderna för både staten 
och kommunerna till stor del är beroende av hur kommunerna väljer 
att agera. Det beror på att många av förslagen bygger på frivillighet 
för kommunerna. Mot den bakgrunden finns svårigheter för utred-
ningen att uppskatta såväl statens som kommunernas kostnader för 
dessa förslag. Beräkningar av kostnader för förslagen har dock gjorts 
i den utsträckning som det har bedömts vara möjligt.  

Vid en avvägning mellan kostnaden för förslagen och nyttan av 
förslagen måste vidare stor vikt läggas på värdet att ha fungerande 
kommuner som kan leverera likvärdig samhällsservice till sina invå-
nare. Utredningen bedömer sammantaget att den samhällsekonomiska 
nyttan av förslagen överskrider kostnaderna.  
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21.2.1 Uppskattning kostnader inklusive finansieringsförslag 

I tabell 21.1 och 21.2 ges en sammanfattning av de kostnadsbedöm-
ningar som gjorts utifrån de förslag som Kommunutredningen läm-
nar. Kostnadsberäkningarna omfattar de förslag som innebär ökade 
utgifter för staten. 

Löpande anslag 

Tabell 21.1 Kostnadsberäkning för löpande anslag 

Miljoner kronor per år 

Avsnitt Förslag Finansieringskälla Mkr per år 

20.1.3 Kommundelegation 
(Regeringskansliet) UO 1, anslag 4:1 6,9 

20.1.3 Uppdrag till landshövdingar 
(länsstyrelser) UO 1, anslag 5:1 

5,6 
 

20.1.3  Uppdrag till Statskontoret UO 2, anslag 1:1 7,1 
20.1.3 Uppdrag till Rådet för 

främjande av kommunala 
analyser UO 25, anslag 1:3 0,15 

20.3.2 Löpande förvaltning av 
utjämningssystemet 
(Regeringskansliet) UO 1, anslag 4:1 2 

20.3.2 Löpande förvaltning av 
applikationen Struktur 
(Tillväxtverket) UO 24, anslag 1:4 2* 

20.5.2 Inrättande av rättsligt 
beredningsorgan UO 1, anslag 4:1 3,6 

 Summa löpande anslag  27,5 
*Kostnaden för löpnade förvaltning av applikationen Struktur beräknas till 2 miljoner kronor för år 1, 
därefter 1 miljon kronor för efterföljande år. 
Anmärkning: UO står för utgiftsområde. 

 
 
De redovisade anslagen ovan föreslås gälla tillsvidare. Kommunutred-
ningen anser dock att uppdraget till landshövdingarna och inrättan-
det av ett rättsligt beredningsorgan bör omprövas efter fyra år.  
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Tidsbegränsade anslag 

Tabell 21.2 Kostnadsberäkning för tidsbegränsade anslag  

Miljoner kronor per år  

Avsnitt  Tidsbegränsade bidrag Finansieringskälla  År 1 År 2 År 3 År 4 

20.1.1 Bidrag till strategisk samverkan 
och arbetet inriktat mot frivilliga 
sammanläggningar UO 25, nytt anslag 16 17 17  

20.1.1 Utredning om skuldöverföring  
vid frivilliga kommunsamman-
läggningar  UO 1, anslag 4.1 3,6 1,8   

20.3.2 Utredning av det kommunal- 
ekonomiska utjämningssystemet UO 1, anslag 4.1 5,6 5,6   

20.4.2 Utredning om nedskrivning  
av studieskulder UO 1, anslag 4.1 3    

20.6.2 Utredning om behov av ändringar 
i speciallagstiftning för 
grundläggande infrastruktur UO 1, anslag 4.1 2,5 1,3   

20.6.3 Förstärkning av kommunernas 
planeringsprocesser  
(Tillväxtverket) UO 1, anslag 4.1 1 1 1  

20.6.3 Förstärkning av kommunernas 
planeringsprocesser  
(Boverket) UO 24, anslag 1.4 0,5 0,5 0,5  

20.6.3 Förstärkning av kommunernas 
planeringsprocesser  
(Trafikverket) UO 24, anslag 1.4 0,5 0,5 0,5  

 Summa tidsbegränsade anslag  32,7 27,6 19 0 
Anmärkning: UO står för utgiftsområde. 

21.3 Övriga konsekvenser  

21.3.1 Konsekvenser för företagande, nyetablering 
och konkurrens 

För näringslivet är åtgärderna för att stärka kommunernas drifts- och 
utvecklingskapacitet positivt ur det perspektivet att det ger bättre för-
utsättningar för att kommunerna ska kunna leverera den service som 
företagen är beroende av. Det gäller t.ex. olika typer av tillståndsgiv-
ning, frågor om mark- och planläggning samt lokaler och infrastruk-
tur. Åtgärderna syftar också till att stärka kommunernas utvecklings-
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kapacitet, dvs. kommunernas förmåga till organisatorisk utveckling, 
möjlighet att bedriva samarbete med aktörer utanför den kommun-
ala organisationen och att genomföra nödvändiga investeringar (se 
kapitel 12).  

En förbättrad utvecklingskapacitet och investeringsförmåga inne-
bär att kommunerna har bättre möjligheter att arbeta med lokal ut-
veckling och attraktivitet, vilket påverkar företags vilja att verka och 
investera i en kommun. God service från kommunen kan också för-
bättra möjligheterna att attrahera personer med rätt kompetens till 
kommunen, vilket ofta är avgörande för näringslivets kompetens-
försörjning och utveckling.  

De förslag som mer direkt bedöms kunna ha positiva effekter för 
näringslivet är förslaget om nedskrivning av studieskulder (se av-
snitt 20.4.2) samt förslaget om förstärkning av kommunernas pla-
neringsprocesser (se avsnitt 20.6.3). I övrigt bedöms inte Kommun-
utredningens förslag ha några direkta effekter på utvecklingen av 
företagande, nyetablering och konkurrens.  

21.3.2 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service 
i olika delar av landet  

Kommunerna är viktiga leverantörer av samhällsservice i hela Sverige. 
Utredningens arbete och förslag är inriktat på att stärka kommu-
nernas kapacitet att utföra sina uppgifter även på längre sikt. För-
slagen syftar till att skapa robustare kommuner som kan erbjuda lik-
värdig samhällsservice till sina invånare. Därigenom kan förslagen ge 
positiva effekter på tillgången till offentlig service i olika delar av 
landet.  

Ett specifikt förslag från utredningen för att underlätta kompe-
tensförsörjningen är en möjlighet till nedskrivning av studieskulder 
för personer som bor och arbetar i kommuner som har särskilt stora 
svårigheter att rekrytera, både till kommunernas egna verksamheter, 
andra delar av offentlig sektor och till privat sektor i kommunerna. 
Förslaget måste dock utvecklas och en utredning föreslås därför till-
sättas (se avsnitt 20.4.2).  



Konsekvensanalys SOU 2020:8 

686 

21.3.3 Konsekvenser för jämställdheten mellan 
kvinnor och män och möjligheten att nå 
de integrationspolitiska målen 

Förslagen i betänkandet har inga direkta konsekvenser för jämställd-
heten mellan kvinnor och män eller de integrationspolitiska målen. 
En allmän kapacitetsförstärkning i kommunerna skulle dock kunna 
medföra att kommunernas förmåga och möjlighet att jobba för att 
nå jämställdhetsmålen och de integrationspolitiska målen ökar.  

21.3.4 Konsekvenser för de nationella klimat- och miljömålen 

Konsekvensanalys av förslag som avser kommunernas klimat- och 
hållbarhetsarbete har gjorts i kapitel 20. Förslagen i betänkandet har 
i övrigt inte några direkta konsekvenser för de nationella klimat- och 
miljömålen. En allmän kapacitetsförstärkning i kommunerna skulle 
dock kunna medföra att kommunernas förmåga och möjligheter att 
jobba med klimat och miljö förbättras. 
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Reservationer och särskilda yttranden 

Ledamöterna Anette Åkesson och Erik Andersson (M) 

Reservation 

Moderaterna reserverar sig mot förslaget under 20.1.1 Stöd och incita-
ment för strategisk samverkan och frivillig sammanläggning av kom-
muner. Vi anser inte att staten bör ta över skulder från kommuner 
som frivilligt genomför kommunsammanslagningar. Det är ett för-
slag som skapar felaktiga incitament och riskerar att leda till ett ojäm-
likt utfall. De kommuner som dragit på sig stora skulder skulle gene-
rellt gynnas på bekostnad av sparsamma. De kommuner som har 
genomfört stora investeringar och därmed har stora skulder skulle 
gynnas, medan de som inte har gjort detsamma missgynnas. För-
slaget är dessutom ogrundat i den delen då utredningen inte heller 
kan konstatera att ekonomiska faktorer i allmänhet, och skillnader i 
skuldnivåer mellan kommuner i synnerhet, skulle vara en bärande för-
klaring till bristen på kommunsammanslagningar i Sverige. 

Särskilt yttrande 

Vad gäller strategin för stärkt kapacitet i kommunerna i kapitel 19 
kan vi inte nog understryka att det är en absolut förutsättning att 
staten sköter sina egna åtaganden som inre och yttre skydd samt rätts-
systemet. Vidare är det av stor vikt att myndigheter och länsstyrelser 
håller rimliga utbetalnings- och handläggningstider. Det finns många 
exempel där staten inte lever upp till sina åtaganden. Kommuner ser 
sig tvingade att köpa in ordningsvakter när det saknas poliser, Migra-
tionsverket dröjer med stora utbetalningar, länsstyrelser ger sena be-
sked – eller motstridiga besked – gällande samhällsplanering och kom-
muner tvingas ta över och utföra Arbetsförmedlingens uppdrag. 
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Dessutom bör man prioritera att minska regelkrångel och onödiga 
byråkratiska krav med fokus på i första hand de små kommunerna. 
Regeringen skulle kunna se över kraven på uppföljning och utvärder-
ing rörande tex bostadsförsörjning. Staten bör i dessa frågor foku-
sera på resultat och inte genomförande i form av krav på bostads-
försörjningsplaner. 

Att årligen ge kommuner nya uppgifter utan att ompröva tidigare 
fattade beslut är en orimlig ordning. Moderaterna anser att utredningen 
hade tjänat på ett bredare anslag beträffande de strukturella åtgär-
derna som övervägs i avsnitt 19.3.3 rörande generella förändringar av 
kommunernas uppgifter. Här diskuteras endast flytt av uppgifter mel-
lan nivåerna stat, regioner och kommuner. Staten och hushållen för-
väntas ha en bättre ekonomisk utveckling än kommunsektorn. Den 
insikten betyder att vi behöver se över det offentliga åtagandet i 
kommunerna. Vad ingår i välfärdens kärna och vad bör inte göra det. 
Redan i dag kan vi se vad som sker när samhället inte lever upp till 
samhällskontraktet inom sjukvård och trygghet. 

Vi har i utredningen drivit frågan om nödvändigheten av att kom-
munsammanslagningar ska vara frivilliga och står bakom de över-
gripande förslagen i kapitel 20 som rör utvidgad samverkan mellan 
kommuner och regioner. Att försöksverksamhet för intresserade 
kommuner får möjlighet att breddas och att inkludera verksamhe-
ten, att en princip för statsbidrag tas fram med det uttalade målet att 
minska antalet och andelen riktade statsbidrag är viktigt för effektivitet 
och kommunernas självbestämmande. Förslagen om bättre förut-
sättningar för kommunernas digitaliseringsarbete är också viktiga för 
att öka innovationsförmågan inom kommunsektorn. Vi anser att det 
hade behövts ytterligare konkreta förslag för att hjälpa kommunerna 
att utveckla sina verksamheter med hjälp av digitalisering, med fördel 
på ett sätt som även involverar näringslivet. Det kan bli helt avgö-
rande för att stärka kommunernas kapacitet i framtiden. 

Vi ser också gärna en omfattande översyn av det kommunala skatte-
utjämningssystemet. Vid en sådan översyn är det viktigt att även effek-
terna av att kommuner växer belyses. Vidare kan en översyn inte enbart 
ta sin utgångspunkt i de skillnader som finns i skattesats mellan kom-
munerna. Dessa är inte per automatik ett resultat av bristfällig utjäm-
ning utan ofta en effekt av skillnader i ambition och effektivitet. 
Moderaterna kan även konstatera att vi i utredningen fått gehör för 
vår linje beträffande att kommuners kvalitet i verksamheter och 
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produktiviteten föreslås mätas, att investeringsbehov inom VA, bred-
band och gator och vägar liksom bostadsbyggande i kommuner med 
särskilt stora utmaningar underlättas. 

Beträffande förslaget om nedskrivning av studieskulder vill 
Moderaterna framhålla att det är viktigt att ett sådant eventuellt för-
slag utreds noga samt följs upp över tid för att säkerställa effekt och 
intention. 

Däremot är vi kritiska mot att den föreslagna Kommundelega-
tionen är tänkt att placeras i Regeringskansliet. Man bör överväga en 
alternativ placering för att främja öppenhet och transparens. Vi note-
rar att flera av de åtgärder som nämns i avsnitt 20.4.1 snarare syftar 
till att öka antalet arbetade timmar än till personalrekrytering som 
kapitlet handlar om. Det är dock viktigt att framhålla: det behövs ytter-
ligare åtgärder avsedda att öka antalet arbetade timmar. Att det är 
arbete som i grunden genererar intäkter till kommunerna och där-
med välfärden är väl känt men ändå värt att upprepa. 
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Ledamoten Mikael Eskilandersson (SD) 

Reservation  

Kommunutredningens största och mest genomgripande förslag för 
att lösa de problem som kommunerna under senare år ställts inför, 
är enligt utredningen frivilliga kommunsammanslagningar som, om 
de inte genomförs, frivilligt kan följas upp med mer tvingande åtgärder.  

Det är svårt att se denna lösning som gångbar, särskilt inte i de 
kommuner som har de största problemen i dagsläget. Regeringens 
politik under många år har missgynnat landsbygden på olika sätt, 
vilket har resulterat i en urbanisering där den yngre befolkningen 
lämnar landsbygden. Samtidigt har kommunerna fått uppgiften att 
lösa problem kring en ansvarslös asyl- och flyktingpolitik vilket är 
grunden till att många kommuner i dag har svårt att få ihop sin eko-
nomi. Det kommer inte att underlättas av att kommunerna blir fysiskt 
större. Flera kommuner har fått stora budgetunderskott på grund av 
ökade kostnader genom regeringens ansvarslösa migrationspolitik. 
I många kommuner har man tvingats sätta in förödande besparingar 
i bland annat skola, vård och omsorg. Effektiviseringskrav, bespar-
ingskrav och nedskärningar på samhällsviktiga områden har inne-
burit att välfärden kraftigt minskat. Ett exempel är rapportering om 
att 74 procent av underskottet inom utbildningsområdet i en kom-
mun beror på att regeringen tvingat kommunen att ta ekonomiskt 
ansvar för regeringens migrationspolitik. Detta genom att statligt 
stöd strypts och EBO-lagen påtvingat kommuner högre kostnader. 

I stället för kommunsammanslagningar borde satsningar på lands-
bygden och kommunerna vara det som prioriteras.  

Utredningen har dock begränsats på ett sådant sätt att förslag som 
verkligen skulle förbättra för kommunerna inte är möjliga att fram-
föra. Förslag som att sänka bränsleskatter, ta bort flygskatten och 
underlätta för kvarvarande jordbruksföretag hamnar utanför de rikt-
linjer som satts upp för utredningen. Detta eftersom utredningen 
ska fokusera på kommunernas organisation och kommuners storlek. 
Samtidigt fortsätter regeringen att försämra för boende utanför stor-
stadsområdena, genom en ständig ström av nya försämrande förslag. 
Några exempel på sådant som försämrar möjligheten att bo på lands-
bygden och därmed minskar skatteunderlaget för kommuner i gles-
bygd är: 
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 Regeringen höjer drivmedelspriserna med KPI + 2 procent per år 
(dock lite lägre just 2020, vilket är en eftergift till Centern). Detta 
drabbar förstås transporter över hela landet, men i synnerhet lands-
bygden där det är svårare att hitta rimlig alternativ. Regeringen 
vidtar samtidigt åtgärder för att stimulera användandet av elbilar, 
vilket som regel inte är ett alternativ på landsbygden. 

 Regeringen har på agendan att försämra reseavdraget, en reform 
som dock inte har genomförts ännu. När den väl genomförs kan 
den bli oerhört smärtsam för landsbygden. 

 Regeringens ”bonus malus-beskattning” av fordon tenderar att 
slå hårt mot lite tyngre fordon med lastkapacitet, som ofta an-
vänds just på landsbygden. 

 Förutsättningarna för skogsbruk undermineras ständigt genom 
att på olika sätt utmana äganderätten, dvs skogsägarnas möjlig-
heter till avverkning. EU:s art- och habitatdirektiv är uppenbart 
inte anpassat efter svenska förhållanden och dess implementering 
i Sverige skapar stor oro bland skogsägare. 

 Regeringen underinvesterar i vägnätet på landsbygden. Även järn-
vägsnätet är i dåligt skick. Regeringen har beslutat sig för att bygga 
höghastighetståg, ett extremt kostsamt projekt till förmån för 
rika affärsresenärer i storstäderna. I slutändan riskerar detta att 
gå ut över andra infrastrukturprojekt, vilket slår mot hela Sverige, 
men särskilt mot de regioner vars infrastruktur redan i dag är under-
utvecklad och/eller förfaller. 

 Flygskatten gör vissa inrikestransporter dyrare – och/eller mer 
tidskrävande, i synnerhet om flygplatser/linjer läggs ned. 

 Ökad byråkrati och oförutsägbara tillståndsprocesser, inte minst 
på miljöområdet, försvårar för i synnerhet lantbruket, men på-
verkar även skogs- och gruvnäringen. 

 Regeringen är generellt väldigt passiv inför jordbrukets problem. 
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 Migrationspolitiken har blivit en gles- och landsbygdsfråga. 
I samband med migrationskrisens mest akuta fas åren 2014–2016 
pressades många småkommuner över hela Sverige att ta emot 
nyanlända migranter. När statens/Migrationsverkets engagemang 
för dessa fasas ut så blir de i praktiken en försörjningsbörda för 
kommunerna. Problemen lär dessutom tillta med den pågående 
anhöriginvandringen. 

Totalt sett går inte lösningen för Sveriges kommuner att finna 
genom att förändra storleken på kommunerna. Särskilt inte för våra 
Norrlandskommuner som ofta redan har en areal som är lika stor 
som hela län i södra Sverige. I stället borde politiken fokusera på att 
bli mer gynnsam för de som bor på landsbygden. 

Enstaka delar av Kommunutredningens förslag är dock positiva. 
Förslagen om kommunförsök, statlig närvaro och att avskriva vissa 
CSN-lån, är bra delar som gärna får genomföras.  

Dock har utredningen fastnat i sammanslagningar som den genom-
gående röda tråd i utredningen som ska lösa allt och som de största 
resurserna ska satsas på. För att få igenom dessa sammanslagningar ska 
kommuner till exempel erbjudas stöd, hjälp och att bli av med sina skul-
der. Att ta över skulder från kommunerna är ett förslag som skulle få 
helt orimliga konsekvenser. Det strider emot grundläggande principer 
om rättvisa och lika ekonomiska förutsättningar för kommunerna. 

För den kommun som faktiskt vill slå sig samman är alla förslag 
som ger ekonomiska fördelar givetvis positivt, men de resurser som 
då används hade kunnat användas till satsningar riktade direkt till 
kommunernas verksamhet i stället. Det finns redan med dagens regel-
verk möjligheter att slå samman kommuner om de har ett sådant 
intresse och ser vinster i att slå sig samman.  

Referenser till Danmarks kommunstruktur och deras tidigare 
sammanslagning av kommuner ses som en vägledare för svenska kom-
muner i utredningen. Danmark har en yta motsvarande ungefär en 
tiondel av Sveriges yta. På denna lilla yta finns en befolkningsmängd 
motsvarande mer än hälften av Sveriges befolkning. Om Sverige skulle 
ha ungefär lika stora kommuner som Danmark mätt i kvadratkilo-
meter, så skulle Sverige behöva dela varje kommun till cirka tre kom-
muner och därmed ha cirka 900 kommuner. Den sammanslagning som 
Danmark gjort, får snarast liknas vid den tidigare sammanslagning 
som Sverige genomförde på 1970-talet. I Danmark är, trots samman-
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slagningar, nästan var tredje kommun en kommun med färre än 
30 000 invånare. Det kan jämföras med Sverige där förhållandet är lik-
nande med dagens kommunuppdelning, med att något färre än var 
tredje kommun har färre än 30 000 invånare. 
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Ledamoten Peter Helander (C) 

Reservation  

Centerpartiet reserverar sig mot förslaget under 20.1.1 Stöd och 
incitament för strategisk samverkan och frivillig sammanläggning av 
kommuner.  

Vi anser inte att staten bör ta över skulder från kommuner som 
frivilligt genomför kommunsammanläggningar. Förslaget skapar fel-
aktiga incitament och riskerar att leda till ett ojämlikt utfall. Incita-
ment för frivilliga kommunsammanläggningar borde komma ur att 
verksamheten för medborgarna ska kunna bibehållas eller bli bättre. 
Ekonomiska incitament av den storlek som föreslås anser Center-
partiet är ett alltför starkt påtryckningsmedel för att åstadkomma kom-
munsammanläggningar. Centerpartiet är väl medvetna om att det 
finns kommuner som har en tung skuldbörda. Den skuldbördan kan 
ha uppkommit på flera olika sätt. En del kommuner har genomfört 
stora investeringar, en del kommuner har bedrivit en politik som 
skapat ekonomiska underskott men många glesbygdskommuner har 
också under decennier haft en minskande befolkning som skapat en 
mycket svår situation med att få den kommunala budgeten att gå 
ihop. Förslaget skulle gynna kommuner som gjort stora invester-
ingar och därmed har stora skulder medan de som haft svårt att 
investera eller planerar att investera i framtiden skulle missgynnas. 
Det är inte kommunernas skuldnivå som är den största orsaken till 
att många kommuner har det svårt. Större orsaker är den demogra-
fiska utvecklingen, långa avstånd, urbanisering, dålig infrastruktur, 
kompetensbrist, tillgång till riskkapital, utbildningsmöjligheter och 
avsaknad av offentlig och kommersiell service. 

Särskilt yttrande  

Vad gäller strategin för stärkt kapacitet i kommunerna i kapitel 19 
kan vi inte nog understryka att det är en absolut förutsättning att 
staten sköter sina egna åtaganden och finns i hela landet. Vidare är 
det av stor vikt för medborgarnas tillit och förtroende för staten och 
dess myndigheter att de har ett helhetsperspektiv på samhällsutveck-
lingen och även jobbar främjande i sin myndighetsutövning. I detta 



SOU 2020:8 Reservationer och särskilda yttranden 

695 

bör man prioritera att minska regelkrångel och onödiga byråkratiska 
krav med fokus på i första hand de små kommunerna.  

I dag råder underskott på bostäder i nästan hela Sverige. I vissa av 
Sveriges landsbygder är marknaderna svaga. Låga bostadspriser gör 
det svårt att få lönsamhet i investeringar när fastighetsvärdet måste 
skrivas ner så fort huset är byggt. På andra håll är det byggregler och 
byråkrati som står i vägen. Det kan handla om allt från riksintressen 
till strandskydd och långa handläggningstider. Enklare regler för 
byggandet kan spela stor roll för att möjliggöra ett ökat byggande. 

Att årligen ge kommuner nya uppgifter utan att ompröva tidigare 
fattade beslut är en orimlig ordning. Finansieringsprincipen är viktig 
del i det kommunala självstyret och den kommunala ekonomin men 
även statens tillbakadragande av verksamheter i många kommuner 
tvingar kommunerna att fylla det hål som staten lämnar efter sig. Det 
kan handla om att kommunerna tar ett ansvar för högre utbildning 
genom kommunala lärcentra, anställer ordningsvakter när polisen 
inte finns närvarande, finansierar statlig infrastruktur eller arbets-
marknadspolitiska åtgärder. 

På kort och längre sikt är kostnadsutvecklingen i kommunerna 
oroväckande och trots ett ökat stöd ifrån staten och effektiviseringar 
av verksamheter så kommer det att komma en diskussion om prio-
riteringar och vad det offentliga åtagandet ska vara. Detta har inte 
Kommunutredningen diskuterat. 

Centerpartiet har under utredningen stått upp bakom direktiven 
att kommunsammanslagningar ska vara frivilliga. Vi ser strategisk 
samverkan mellan kommuner som det viktigaste förslaget för att öka 
kommunernas drift- och utvecklingskapacitet.  

Vi vill se att försöksverksamhet för intresserade kommuner får 
möjlighet att breddas och att inkludera verksamheten. 

Centerpartiet har under många år argumenterat för att stats-
bidrag ska som princip vara generella och inte riktade. Det är därför 
bra att en princip för statsbidrag tas fram med det uttalade målet att 
minska antalet och andelen riktade statsbidrag. 

Förslagen om bättre förutsättningar för kommunernas digitali-
seringsarbete är också viktiga för att öka innovationsförmågan inom 
kommunsektorn. Vi anser att det hade behövts ytterligare konkreta 
förslag för att hjälpa kommunerna att utveckla sina verksamheter 
med hjälp av digitalisering, med fördel på ett sätt som även involverar 



Reservationer och särskilda yttranden SOU 2020:8 

696 

näringslivet. Det kan bli helt avgörande för att stärka kommunernas 
kapacitet i framtiden.  

Centerpartiet ser också gärna en omfattande översyn av det 
kommunala skatteutjämningssystemet som vilar på en rad grundläg-
gande principer. Dels bör systemet utgå från en garanterad service-
nivå i hela landet. Samtidigt behöver det vara utformat så att det 
skapar incitament för företagande, jobb och tillväxt. Det måste löna 
sig för en kommun som gör reformer för att stärka företagsamhet 
och jobbskapande, snarare än att frånta kommuner deras ansvar för 
sin ekonomiska politik. För många av landets glest befolkade kom-
muner är det dock uppenbart att det finns strukturella förutsätt-
ningar som gör det svårt att klara behovet av kommunal service utan 
ett system för skatteutjämning. Därför bör gleshet i högre grad 
beaktas inom ramen för utjämningssystemet. 

Vad gäller utredningens förslag kring kunskapsutveckling och 
analys så finns det redan i dag ett mycket omfattande material att ta 
del av i KOLADA. Uppgifterna hämtas dels direkt från kommu-
nerna och dels via andra myndigheters uppgiftsinsamling. Förslaget 
får inte innebära att kommunerna får ytterligare bördor med upp-
giftslämnande till staten.  

I kapitlet och förslaget om förstärkning av kommunernas planer-
ingsprocesser genom flernivåsamverkan vill Centerpartiet framhålla 
vikten av att det kommunala planmonopolet bevaras. Kommunala 
företrädare menar att det kommunala planmonopolet utsätts för stora 
påfrestningar. Kommuner och regioner är jämbördiga, men med olika 
uppdrag. Regionerna är alltså inte överordnade kommunerna och 
kan inte heller agera på det sättet. 

Förslaget om nedskrivning av studieskulder efter norsk modell 
ser Centerpartiet som en viktig fråga för att skapa attraktivitet och 
kunna locka kompetens och inflyttning i de kommuner som har det 
särskilt svårt.  

När det gäller förslaget om att Kommundelegationen är tänkt att 
placeras i Regeringskansliet så är det viktigt att delegationen arbetar 
med öppenhet och transparens och i nära samarbete med SKR.  
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Ledamoten Bo Rudolfsson (KD) 

Reservation 

Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget under 20.1.1 Stöd 
och incitament för strategisk samverkan och frivillig sammanlägg-
ning av kommuner. 

Vi anser inte att staten bör ta över skulder från kommuner som 
frivilligt genomför kommunsammanläggningar. Det är ett förslag 
som skapar felaktiga incitament och riskerar att leda till ett ojämlikt 
utfall. 

Kristdemokraterna kan inte se att ett sådant förslag skulle gynna 
ett sammanläggande av kommuner då det skulle slå orättvist för olika 
delar av befolkningen även inom en ny ”storkommun”. Befolk-
ningen i den kommun som tagit stora lån och investerat i badhus, 
idrottsanläggningar, etc. skulle gynnas medan grannkommunen och 
dess befolkning som inte gjort dessa investeringar skulle ha betydligt 
mindre möjlighet att dra nytta av dessa investeringar. 

De kommuner som dragit på sig stora skulder skulle generellt 
gynnas på bekostnad av sparsamma och som ”rättat munnen efter 
matsäcken”. Vi anser inte att det generellt är kommunernas skuld-
nivå som är den största orsaken eller förklaringen till att många 
kommuner har dålig ekonomi eller har svårt att klara verksamheten. 
Orsakerna till detta är många fler faktorer såsom den demografiska 
utvecklingen, statens bortdragande från kommunal närvaro, långa 
avstånd, urbanisering, dålig infrastruktur, etc. 

Särskilt yttrande 

Vi har tyvärr sett en tendens i utredningens arbete och beskrivningar 
att frågan om sammanläggning av kommuner har setts som ett mål 
med bara positiva effekter. Vi har saknat utförligare beskrivningar av 
de negativa konsekvenser som sammanläggning även kan innebära. 
Det har varit en inriktning att se sammanläggning som den enda lång-
siktiga lösningen, och att samverkan mellan kommuner i olika for-
mer inte alls har setts som något långsiktigt positivt. 

Utredningens majoritet menar att en kommunsammanläggnings-
reform är nödvändig i framtiden till följd av den demografiska utveck-
lingen, problem med kompetens- och personalförsörjning, fortsatt 



Reservationer och särskilda yttranden SOU 2020:8 

698 

urbanisering samt att de funktionella regionerna inte överensstäm-
mer med kommunindelningen.  

Frågan är vilka av dessa problem som en sammanläggning skulle 
lösa. Demografin, urbaniseringen och kompetensförsörjningspro-
blematiken förändras inte om det blir färre kommuner. Förskola, 
grundskolan och äldreomsorgen, dvs. de verksamheter som kräver 
stora kommunala resurser förväntas vara lokaliserad nära medbor-
garna oavsett hur pendlingsmönstren i FA-regionerna ser ut. 

Vad gäller strategin för stärkt kapacitet i kommunerna i kapitel 19 
kan vi inte nog understryka att det är en absolut förutsättning att 
staten sköter sina egna åtaganden och har en närvaro i hela landet. 
Den diskussion som uppkommit under senare år om klyftan mellan 
landsbygd och stad visar på att denna upplevelse finns i breda befolk-
ningslager och tar sig uttryck på många olika sätt. Till stor del hand-
lar denna klyfta om statens frånvaro i mindre kommuner. 

Sannolikt skulle kommunsammanläggningar nästan undantags-
löst leda till flerkärniga kommuner. Denna dimension beaktas inte 
tillräckligt i betänkandet när den beskriver effekterna av samman-
läggningar. Flerkärniga kommuner innebär ökade kostnader, efter-
som befolkningen ställer krav på likvärdig kommunal service även i 
andra orter är den nya kommunens huvudort. De negativa effekterna 
vad gäller lokaldemokratin torde överväga de positiva. 

Många mindre kommuner är exempel på hur staten lämnat ”walk-
over” – ingen polis, ingen försäkringskassa, ingen arbetsförmedling, 
som också i många fall följts av nedläggning av bankkontor. Även 
regler och förordningar skapar ett klimat där t.ex. bostadsbyggande, 
avstannar då regler om ett tänkt värde på färdiga hyreshus under-
stiger produktionskostnaden, vilket resulterar i krav på nedskrivning 
av värdet av färdiga hyreshus. 

Vidare är det av stor vikt att myndigheter och länsstyrelser håller 
rimliga utbetalnings- och handläggningstider. Det finns många exem-
pel där staten inte lever upp till sina åtaganden. Kommuner ser sig 
tvingade att köpa in ordningsvakter när det saknas poliser, Migrations-
verket dröjer eller avslår stora utbetalningar fast de godkänts tidigare 
och kommuner tvingas ta över och utföra Arbetsförmedlingens upp-
drag. Dessutom bör man prioritera att minska regelkrångel och onödiga 
byråkratiska krav med fokus på i första hand de små kommunerna. 

Staten bör i dessa frågor fokusera på resultat och inte byråkratiska 
regler i form av krav på t.ex. bostadsförsörjningsplaner då andra reg-
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ler enligt ovan i stort sett förhindrar bostadsbyggande för speciellt 
mindre kommuner. 

Att årligen ge kommuner nya uppgifter utan att ompröva tidigare 
fattade beslut är en orimlig ordning. Kristdemokraterna anser att 
utredningen hade tjänat på ett bredare anslag beträffande de struk-
turella åtgärderna som övervägs i avsnitt 19.3.3 rörande generella 
förändringar av kommunernas uppgifter. 

I utredningen diskuteras endast flytt av uppgifter mellan nivåerna 
stat, regioner och kommuner. Staten och hushållen förväntas under 
de kommande åren ha en bättre ekonomisk utveckling än kommun-
sektorn. Den insikten betyder att vi behöver se över det långsiktiga 
offentliga åtagandet i kommunerna. Vad ingår i välfärdens kärna och 
vad bör inte göra det? 

Kristdemokraterna har i utredningen stått bakom och prioriterat 
att kommunsammanläggningar ska vara frivilliga och står bakom de 
övergripande förslagen i kapitel 20 som rör utvidgad samverkan mel-
lan kommuner och regioner. 

Kristdemokraterna stöder förslaget att försöksverksamhet för 
intresserade kommuner får möjlighet att breddas, att en princip för 
statsbidrag tas fram med det uttalade målet att minska antalet och an-
delen riktade statsbidrag och att ha en lägsta nivå för dessa statsbidrag 
vilket är viktigt för effektivitet och kommunernas självbestämmande. 

Förslagen om bättre förutsättningar för kommunernas digitali-
seringsarbete är också viktiga för att öka innovationsförmågan inom 
kommunsektorn. Kristdemokraterna anser att det hade behövts ytter-
ligare konkreta förslag för att hjälpa kommunerna att utveckla sina 
verksamheter med hjälp av digitalisering. Det kan bli helt avgörande 
för att stärka kommunernas kapacitet i framtiden. 

Kristdemokraterna ser också gärna en omfattande översyn av det 
kommunala skatteutjämningssystemet. Dels bör systemet utgå från 
en minsta gemensam servicenivå i hela landet. På samma gång be-
höver det vara utformat så att det underlättar företagande, jobb och 
tillväxt. 

Översynen kan inte alls ta sin utgångspunkt i skillnader i skatte-
sats. Den måste ha sin utgångspunkt i vad som är det obligatoriska 
uppdraget, samt ta hänsyn till de strukturella skillnader som finns 
mellan kommunerna och deras möjlighet att utföra det obligatoriska 
uppdraget. 
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Kristdemokraterna vill i kapitlet och förslaget om förstärkning av 
kommunernas planeringsprocesser genom flernivåsamverkan fram-
hålla vikten av att det kommunala planmonopolet bevaras. Regionerna 
är inte och kan inte anses vara överordnade kommunerna och kan 
inte heller agera på det sättet. Kommuner och regioner är jämbör-
diga, men med olika uppdrag. 

Kristdemokraterna stöder förslagen om att kommuners kvalitet i 
verksamheter och produktiviteten föreslås mätas, att investerings-
behov inom VA, bredband och gator och vägar liksom bostadsbyg-
gande i kommuner underlättas. 

Kristdemokraterna stöder förslaget om nedskrivning av studie-
skulder och anser att detta förslag kan bidrag till att skapa attrakti-
vitet och locka kompetens och inflyttning i de kommuner som har 
det särskilt svårt. 

Kristdemokraterna anser inte att en kommundelegation ska pla-
ceras inom Regeringskansliet. En placering där man säkerställer 
SKR:s representation i en sådan delegation är, enligt vår uppfattning, 
av väsentlig betydelse. 
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Ledamoten Helene Odenjung (L) 

Reservation 

Jag avvisar förslaget att staten övertar skulder från kommuner som 
frivilligt genomför kommunsammanläggningar. Detta skulle vara en 
kraftfullt styrande åtgärd uppifrån och det saknas skäl att koppla frågan 
om statligt skuldövertagande till frågan om kommunsammanläggning. 
Eftersom förslaget enbart gäller kommuner som genomför kommun-
sammanläggningar skulle dessutom stora och principiellt omotiverade 
ojämlikheter uppstå mellan villkoren för enskilda kommuner.  

Av motsvarande skäl avvisar jag tanken på att införa ett särskilt 
statsbidrag för att kommuner med höga skattesatser ska kunna sänka 
sin skattesats. De ekonomiska villkoren för kommuner och regioner 
behöver utjämnas med avseende på faktorer som inte går att påverka, 
men skatteskillnader som beror på skillnader i politiska vägval eller 
effektivitet måste vara en sak för invånarna i berörda kommuner.  

Jag avvisar förslaget om att inrätta en kommundelegation i 
Regeringskansliet. Detta skulle förskjuta maktbalansen i den så nöd-
vändiga dialogen mellan staten och kommunsektorn på ett icke 
önskvärt sätt. 

Särskilt yttrande 

I utredningens slutbetänkande finns en övertro på att de strukturella 
utmaningar som finns för många kommuner, särskilt mindre kom-
muner i landets mindre tätbefolkade delar, går att hantera genom 
kommunsammanläggningar.  

Det finns andra sätt att stärka kommunernas förutsättningar. 
Nya former för avtalssamverkan har tillkommit som en följd av ut-
redningens delbetänkande. Andra åtgärder som skulle skapa mer lik-
värdiga villkor för kommunerna vore att huvudmannaskapet för det 
offentliga skolväsendet återgår till staten och att staten genom För-
säkringskassan tar över det fulla ansvaret för att bevilja och finan-
siera insatsen personlig assistans inom ramen för LSS. Det finns tunga 
utbildningspolitiska respektive funktionshinderpolitiska skäl för 
sådana reformer, men de skulle dessutom innebära mer långsiktigt 
förutsägbara och likvärdiga ekonomiska förutsättningar för utsatta 
kommuner.  
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Staten ska underlätta för de kommuner som vill gå samman för 
att höja kvaliteten på servicen och minska sårbarheten. Jag är därför 
öppen för att ett statsbidrag införs för kommuner som vill bedriva 
utvecklingsarbete inriktat mot att åstadkomma en mer strategisk 
samverkan eller en frivillig sammanläggning. Med tanke på att det 
redan i dag finns en omfattande mellankommunal samverkan behöver 
det dock analyseras närmare vilka villkor som behöver vara uppfyllda 
för att statsbidrag ges även till sådan strategisk samverkan som inte 
har sammanläggning som ett tänkbart resultat. Förändringar i kom-
munindelningen behöver vara väl förankrade och bygga på initiativ 
underifrån. Detta gäller såväl kommunsammanläggningar som even-
tuella framtida kommundelningar.  

Vad gäller förslaget om försöksverksamhet med nya verksam-
hetsformer är det angeläget att framhålla att det handlar om nya sätt 
att organisera verksamheten och inte om att öppna för sänkta ambi-
tioner i det offentliga välfärdsåtagandet gentemot medborgarna, t.ex. 
vad gäller äldreomsorg eller insatser för personer med funktions-
nedsättning. 

Oavsett bostadsort har individer rätt att få likvärdig kvalitet på 
vården, omsorgen, socialtjänsten och andra välfärdstjänster. Vad gäller 
förslaget om översyn av utjämningssystemet vill jag understryka bety-
delsen av att utjämningssystemet innehåller drivkrafter för tillväxt. 

Jag utesluter inte helt möjligheten att minska studieskulder för 
personer som är bosatta och yrkesverksamma i kommuner med sär-
skilt stora utmaningar gällande kompetensförsörjning, men anser att 
frågan kräver närmare överväganden. En förutsättning är i så fall att 
detta sker under former som är direkt kopplade till det reella utfallet 
vad gäller kompetensförsörjningen i högskoleyrken där det råder 
arbetskraftsbrist i den kommunala sektorn. 
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Särskilt yttrande av experten Anders Folkesson, 
Sveriges Kommuner och Regioner 

Det är positivt att Kommunutredningen pekar på att den demo-
grafiska utvecklingen kommer att påverka sektorns ekonomi och 
kompetensförsörjning negativt under kommande decennium. Det är 
mycket positivt att utredningen lägger förslaget om Statsbidrags-
princip, som ska antas av riksdagen.  

Det går inte att utesluta att vissa kommuner i framtiden kan se 
sammanslagningar som ett sätt att möta utmaningar och stärka sin 
kapacitet. Kommunutredningen går dock ett steg längre och menar 
att en kommunsammanslagningsreform är nödvändig i framtiden. 
Anledningarna till detta är främst den demografiska utvecklingen, 
problem med kompetens- och personalförsörjning, fortsatt urbani-
sering samt att de funktionella arbetsregionerna inte överensstäm-
mer med kommunindelningen. Frågan är vilka av dessa problem som 
en sammanslagning skulle lösa. De tre förstnämnda orsakerna (demo-
grafin, urbaniseringen och kompetensförsörjningsproblematiken) för-
blir densamma oavsett hur många eller hur få kommuner vi har. 
Indelningen i funktionella arbetsmarknadsregioner bygger på arbets-
pendlingsmönster och visar hur kommuner ska sammanflätande ut-
ifrån infrastruktur och kollektivtrafik. Däremot har kommunernas 
tyngsta utgiftsområden (förskola, grundskolan och äldreomsorgen) 
en annan och betydligt mer lokal logik och förväntas vara lokaliserad 
nära där medborgarna bor, oavsett om en hög andel av invånare 
arbetspendlar över kommungräns. FA-regionerna är därför olämplig 
som utgångspunkt för en diskussion om hur kommunindelningen 
bör vara.  

Kapacitet är utredningens nyckelbegrepp, vilket kommittén väljer 
att definiera som drifts- respektive utvecklingskapacitet. Utvecklings-
kapaciteten anses vara mer framtidsinriktat, men påverkar även drifts-
kapaciteten. Definitionen borde utgå från att kommuner är politiskt 
styrda organisationer. En väl fungerande ledning och styrning är 
avgörande för varje organisation, så även för kommunerna. Detta be-
kräftas också vid de många kommunanalyser som förbundet gör på 
uppdrag av enskilda kommuner och av de statliga utredningar som 
belyst frågan (se bland annat Kommundelegationen (SOU 2003:68) och 
Tillväxtdelegationen (SOU 2004:126).  
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En väsentlig fråga blir därmed vad som stärker kommunernas 
politiska lednings- och styrningsförmåga. En faktor som underlättar 
för att ha en hög politisk kapacitet är att vara en enkärnig kommun 
med ett naturligt kommuncenter. Med en hög andel boende i central-
orten förenklas beslutsfattandet jämfört med att vara en flerkärnig 
kommun med jämnstora tätorter, som till viss mån alltid konkur-
rerar om att ha serviceinrättningar i form av exempelvis skolor och 
äldreboenden. Den politiska kapaciteten har således inte nödvän-
digtvis något positivt samband med befolkningsstorlek. Befolknings-
små kommuner har även en högre nöjdhet beträffande den lokala 
politiken i SCB:s medborgarundersökningar. Det är dessutom så att 
kommunsammanslagningar i Sverige i dag nästan undantagslöst skulle 
leda till flerkärniga kommuner. Denna dimension beaktas inte till-
räckligt i betänkandet när den beskriver effekterna av sammanslag-
ningar. Även de demokratiska effekterna framställs som neutrala med 
både positiva och negativa delar. Forskningsläget pekar dock på att 
det är tämligen klart att de negativa effekterna överväger (Erlingsson 
2019, ”Får sammanläggningsidén stöd i forskningen?”). 

Kommunutredningen menar vidare att sammanslagningar har 
marginell ekonomisk potential. Trots detta föreslår utredningen att 
staten tar över de långfristiga skulderna och pensionsförpliktelser 
från kommuner som frivilligt genomför kommunsammanläggningar. 
Detta skulle kunna öka statens skulder med ungefär 500 miljarder 
kronor. Beloppet är mycket stort i förhållande till de vinster som 
sammanslagningar kan ge. 

Den strukturlösning som använts sedan 1980-talet är interkom-
munal samverkan. Samverkansformen gemensam nämnd infördes 1997 
och regelverket för kommunalförbund har successivt förenklats, 
vilket bidragit till en kraftigt ökad samverkan, från 25 förbund 1985 
till över 400 kommunalförbund och gemensamma nämnder i dag. 
Därutöver finns ett stort antal interkommunala företag. Detta har 
varit en partiell kommunreform som gjort kommunindelningen mer 
flexibel. Kommuner har fått möjlighet att gå samman på verksam-
hetsnivå för att få skalfördelar, som en större organisation kan inne-
bära. Samverkansreformen har av allt att döma varit positiv för sektorn. 
Det vore dock önskvärt att utredningen hade försökt empiriskt 
utreda effekterna av interkommunala samverkan för att på ett bättre 
sätt bedöma dess potential, särskilt beträffande möjligheten att för-
bättra effektiviteten, tillgången till specialistkompetens samt styra 
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och leda organisationen. Utan kunskap kring den strukturlösning 
som använts de senaste 30–40 åren är det svårt att värdera vad som 
bör göras framöver. 

Därutöver har avtalssamverkan (som tillkom på förslag från Kom-
munutredningen) gett kommunerna och regionerna utökade möjlig-
heter att samverka i mindre skala utan att bilda gemensam organi-
sation. Denna samverkansform har redan fått stort genomslag, till 
exempel avtalssamverkar ett 70-tal kommuner inom miljöområdet. 
På så sätt stärker dessa kommuner sin driftskapacitet. Möjligheten 
till avtalssamverkan skulle med fördel även kunna utvidgas till mellan 
kommuner och regioner. 

Kommunutredningen föreslår att en Kommundelegation inrättas 
och att Statskontoret får uppdrag att följa kommunerna. Dessa två 
förslag är kortfattat beskrivna och inte tillräckligt utvecklade för att 
fungera som beslutsunderlag. Det går dock att utläsa att Statskontorets 
uppdrag föreslås bli väldigt brett (följa strukturändringar, finansier-
ingen av kommunernas verksamhet och demografisk utveckling och 
omvärldsförändringar). För att klara uppdragen föreslås Statskonto-
ret få en utökad ram på 7,1 miljoner kronor. I sammanhanget kan 
det vara värt att hålla i åtanke att Statskontoret, år 2008, fick fyra 
miljoner kronor årligen för att löpande följa utjämningssystemet, vilket 
var ett ytterst litet och avgränsat uppdrag jämfört med det föreslagna. 
År 2016 avvecklade Finansdepartementet och Statskontoret utjäm-
ningsuppdraget på grund av dess komplexitet. 
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Kommittédirektiv 2017:13 

Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta 
samhällsutvecklingen 

Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 

Sammanfattning 

Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utma-
ningar, bl.a. till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba 
urbaniseringstakten. För att kommunerna på lång sikt ska kunna möta 
samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står i pro-
portion till deras uppgifter. 

En parlamentariskt sammansatt kommitté ges därför i uppdrag att 
utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra 
sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén ska utifrån 
kommunernas varierande förutsättningar dels identifiera och analysera 
de utmaningar som väntas ha särskilt stor påverkan på deras förmåga 
att klara av sina uppgifter, dels analysera i vilken utsträckning som 
kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade upp-
gifter, en asymmetrisk ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder 
kan bidra till att stärka deras förmåga att möta samhällsutvecklingen. 
Kommittén ska mot bakgrund av denna analys föreslå vilka åtgärder 
som bör vidtas och hur en genomförandeprocess kan utformas. De 
åtgärder som föreslås ska kunna genomföras inom dagens system för 
finansiering av den kommunala sektorn och ska inte innebära en ök-
ning av statens utgifter. Eventuella förslag om kommunsammanlägg-
ningar ska bygga på frivillighet. 

Kommittén ges även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan. 
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Den del av uppdraget som avser avtalssamverkan ska redovisas 
senast den 1 oktober 2017. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast 
den 15 oktober 2019. 

Bakgrund 

Decentraliserad samhällsorganisation med stark självstyrelse 

Sverige har en decentraliserad samhällsorganisation, där en betydande 
del av den offentliga verksamheten sköts av den lokala nivån, som 
består av 290 kommuner. Dessa kommuner varierar kraftigt i storlek, 
både i fråga om befolkningsmängd och yta. 

Enligt regeringsformen (RF) förverkligas den svenska folkstyrel-
sen genom ett representativt och parlamentariskt statsskick samt genom 
kommunal självstyrelse (1 kap. 1 §). Beslutanderätten i kommunerna 
utövas av valda församlingar och kommunerna sköter lokala och regio-
nala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala själv-
styrelsens grund (14 kap. 1 och 2 §§). Vidare får kommunerna ta ut 
skatt för skötseln av sina angelägenheter (14 kap. 4 §). Den kommu-
nala självstyrelsen har djupa historiska rötter och syftar ytterst till att 
stärka demokratin och göra den offentliga verksamheten mer effektiv. 
Frågor ska avgöras nära de medborgare som berörs och beslut fattas 
av lokalt valda politiska församlingar. På så vis kan verksamheten ut-
formas utifrån förutsättningarna i den egna kommunen. 

Sveriges kommuner har ett brett uppdrag och olika roller av skif-
tande karaktär. Kommunerna har bl.a. till uppgift att erbjuda invånarna 
välfärd och ansvarar för vård, skola och socialtjänst. Verksamheten 
inom välfärdsområdet står för den största delen av kommunernas kost-
nader och sysselsätter en stor del av deras personal. Kommunerna har 
även i uppgift att utveckla ett väl fungerande lokalsamhälle med god 
tillgänglighet inom områden som samhällsplanering, lokal infrastruk-
tur, miljö, skydd och säkerhet samt fritid och kultur. Kommunerna tar 
vidare ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för näringslivs-
utveckling, sysselsättning, tillgänglighet till offentlig och kommersiell 
service samt för bostadsförsörjning, bredbandsutbyggnad, digitali-
sering, brottsförebyggande arbete, krisberedskap och civilt försvar. På 
dessa områden är samspelet med näringsliv, civilsamhället och stat-
liga myndigheter av avgörande betydelse. Som exempel på andra vik-
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tiga kommunala uppgifter kan nämnas tillsyn och tillståndsgivning 
samt beslut om bistånd. 

Kommunerna ska även upprätthålla fungerande demokratiska in-
stitutioner, skapa goda möjligheter för medborgarnas delaktighet 
och inflytande samt utforma den politiska styrningen så att folk-
viljan förverkligas. 

De ovan nämnda rollerna och uppgifterna synliggör bredden och 
komplexiteten i det samlade kommunala uppdraget. Den decentrali-
serade samhällsmodellen ställer höga krav på kommunernas förmåga 
att hantera de utmaningar som följer av samhällsutvecklingen. Den 
förutsätter bl.a. att varje enskild kommun tar ansvar för att söka stärka 
sin kapacitet, förnya verksamheten, öka effektiviteten och utveckla 
demokratin. Ett tydligt politiskt ledarskap, en väl fungerande organi-
sation, en effektiv styrning och ett starkt lokalt ansvarstagande är 
avgörande för kommunernas möjlighet att förverkliga de demokrati- 
och effektivitetsvärden som den kommunala självstyrelsen ska uppnå. 

Regleringen i RF visar att det finns högt ställda förväntningar på 
att kommunerna kan utföra sina uppgifter och spela en viktig roll i 
samhället. Kommunerna förutsätts ha förmåga att ta ett omfattande 
och betydande ansvar för välfärd och lokal samhällsutveckling samt ha 
goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Samhällsföränd-
ringar, i synnerhet den demografiska utvecklingen, ställer kommu-
nerna inför stora utmaningar som riskerar att påverka deras grund-
läggande förutsättningar och funktionssätt. Mot denna bakgrund 
finns det starka skäl att överväga åtgärder för att långsiktigt säker-
ställa kommunernas kapacitet att möta samhällsutvecklingen. 

Statens ansvar för kommunernas förutsättningar 

Det är riksdagen som ytterst avgör den kommunala självstyrelsens 
omfattning. Staten kan tilldela kommunerna uppgifter och utformar 
styrningen av deras verksamhet. Statens styrning syftar till att säker-
ställa dels att kommunerna utför de tilldelade uppgifterna i enlighet 
med nationellt fastställda mål och krav, dels att den offentliga servicen 
är likvärdig och rättssäker. Samtidigt framgår det av regleringen i 
14 kap. 3 § RF att en inskränkning av den kommunala självstyrelsen 
inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål 
som föranlett den. Det innebär att en proportionalitetsbedömning ska 
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göras i samband med inskränkningar av detta slag, som innefattar en 
avvägning mellan å ena sidan behovet och utformningen av de natio-
nella målen och å andra sidan den kommunala självstyrelsen. 

Staten har ett övergripande ansvar för att samtliga kommuner har 
förutsättningar och kapacitet som står i proportion till det samlade 
uppdraget. Riksdagen och regeringen har vid olika tillfällen vidtagit 
åtgärder för att stärka kommunernas kapacitet för att de ska kunna 
klara av sina uppgifter och möta samhällsutvecklingen. Det tydligaste 
exemplet är de omfattande kommunsammanläggningar som genom-
fördes 1952 respektive 1965–1974, och som innebar en väsentlig minsk-
ning av antalet kommuner. Reformen möjliggjorde en stark expansion 
och professionalisering av den kommunala verksamheten. Staten har 
därefter underlättat möjligheterna till samverkan mellan kommunerna, 
främst genom regleringen om kommunalförbund, gemensamma 
nämnder och avtalssamverkan inom särskilt angivna områden. 

Staten har även förändrat det ekonomiska regelverket på området 
i syfte att stärka kommunernas kapacitet. Det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet syftar till att ge kommunerna likvärdiga ekono-
miska förutsättningar. Vidare har den kommunala finansieringsprin-
cipen införts, som bl.a. innebär att staten bör se till att det finns en 
finansiering när den beslutar om nya uppgifter eller ökade ambitions-
nivåer för kommuner och landsting. Principen syftar bl.a. till att för-
hindra att statligt beslutade åtgärder behöver finansieras genom kom-
munala skattehöjningar, besparingar eller omprioriteringar. 

Därutöver har krav införts på att kommuner ska ha en god ekono-
misk hushållning och en budget i balans, vilket tydliggör kommuner-
nas ekonomiska ansvar och bidrar till goda planeringsförutsättningar. 

Utformningen av statens styrning påverkar kommunernas för-
måga att hantera olika utmaningar. Statskontoret har på uppdrag av 
regeringen kartlagt och på en övergripande nivå analyserat konse-
kvenserna av den samlade statliga styrningen av kommuner och lands-
ting. Uppdraget redovisades i oktober 2016 i rapporten Statens styr-
ning av kommunerna (Statskontoret 2016:24). Myndigheten bedömer 
i rapporten att den samlade statliga styrningen av kommunerna har 
ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste två 
decennierna, även om ökningen varierar mellan olika verksamhets-
områden. Detaljstyrningen riskerar enligt Statskontoret att minska 
dels utrymmet för de kommunala verksamheterna att använda sin kom-
petens och erfarenhet, dels utrymmet för anpassning av verksamheten 
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till lokala förutsättningar och behov. I rapporten framhålls att i syn-
nerhet gles- och landsbygdskommuner efterfrågar styrning som i 
större utsträckning är anpassad efter kommunspecifika förhållanden. 

Både staten och kommunerna har intresse av en väl fungerande 
styrning som ger utrymme för kommunernas självstyrelse, utan att 
göra avkall på nationella krav på likvärdighet, rättssäkerhet och kvali-
tet. Regeringen har genom den s.k. tillitsreformen initierat ett lång-
siktigt strategiskt arbete för att ta ett helhetsgrepp om den samlade 
statliga styrningen av kommuner och landsting. Utöver uppdraget till 
Statskontoret har Tillitsdelegationen (Fi2016:03) tillsatts, som har i 
uppdrag att genomföra projekt i kommunerna för att främja idé- och 
verksamhetsutveckling samt identifiera hinder för en sådan utveck-
ling. Delegationen ska bl.a. kartlägga vilka krav som regelverken för 
styrning, kontroll, redovisning och uppföljning ställer på kommunerna, 
samt verka för att åstadkomma en mer effektiv, tillitsbaserad och 
mindre administrativt belastande styrning (dir. 2016:51). 

Kommunerna står inför stora utmaningar 

Kommunerna står som en följd av samhällsutvecklingen inför bety-
dande utmaningar. Den demografiska utvecklingen, den snabba ur-
baniseringstakten samt flyktingmottagandet och etableringen av ny-
anlända påverkar kommunerna i stor utsträckning, inte minst genom 
ökade behov av bostäder, utbildning och äldreomsorg. Kommunerna 
ska även hantera en förändrad näringslivsstruktur, klimatförändringar 
och växande arbetsmarknadsregioner. Vidare ställs krav på kommu-
nernas förmåga att möta samhällets ökade förväntningar på digitali-
sering och annan teknisk utveckling. Dessutom möter kommunerna 
medborgarnas växande anspråk på valfrihet och en likvärdig service av 
god kvalitet. En växande andel privata utförare av välfärdstjänster 
innebär ökade krav på kommunernas upphandlingskompetens och 
uppföljning. Därtill leder såväl utvecklingen av nya kunskaper och 
metoder inom kommunernas verksamheter som omfattande och 
detaljerad reglering till krav på mer specifika kompetenser. I de fall 
EU-rätten inte omsätts i tydlig nationell lagstiftning ställs också stora 
krav på kommunerna att tolka direktiv och förordningar. 

De politiska partierna har i många kommuner problem med rekry-
teringen till kommunala förtroendeuppdrag. Ett stort antal förtro-
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endevalda uppger dessutom att de har utsatts för hot, våld eller tra-
kasserier till följd av sitt politiska förtroendeuppdrag. Förtroendevalda 
kan även ha svårt att skapa förståelse för beslut som syftar till en an-
passning efter kommunens ekonomi och befolkningsutveckling. 

Flera nationella medborgar- och kundundersökningar, t.ex. Svenskt 
kvalitetsindex samt Statistiska centralbyråns medborgarundersök-
ningar och de öppna jämförelserna från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), visar att medborgare och brukare har en relativt 
positiv uppfattning om kommunernas service. Samtidigt visar under-
sökningarna att det finns såväl brister som behov av utveckling och 
förnyelse i den kommunala verksamheten. 

I budgetpropositionen för 2017 lämnas under respektive utgifts-
område beskrivningar av övergripande mål och resultat inom kommu-
nernas verksamhetsområden. Redovisningen ger en till stora delar 
positiv bild av måluppfyllelsen och de senaste årens utveckling. Sam-
tidigt framgår att måluppfyllelsen varierar och att skillnaderna mellan 
enskilda kommuner är stora inom olika verksamhetsområden. Vidare 
riktar statliga myndigheter med uppföljnings- och tillsynsansvar i ett 
antal rapporter omfattande kritik mot enskilda kommuner när det 
gäller kvalitet, likvärdighet och rättssäkerhet i kommunernas verk-
samheter. 

Samtliga kommuner följer samma lagstiftning och har i huvudsak 
samma ansvar och uppgifter. Den enhetliga modellen bidrar till en be-
griplig och funktionellt utformad samhällsorganisation samt medver-
kar till en effektiv offentlig förvaltning och en tydlig ansvarsfördel-
ning. Samtidigt finns stora skillnader mellan landets kommuner, vilket 
påverkar deras möjligheter att hantera sina uppgifter. Utmaningarna 
påverkar samtliga kommuner, men kommunernas förmåga att hantera 
dem varierar, bl.a. beroende på befolkningens storlek, utveckling, ålders-
struktur och socioekonomiska förhållanden, om kommunen är tät- eller 
glesbefolkad samt på kommunens näringslivsstruktur och ekonomiska 
situation. 

Krav på strategisk kapacitet 

För att kontinuerligt kunna möta samhällsförändringar och utmaningar 
ställs en rad krav på kommunernas strategiska kapacitet att hantera sina 
uppgifter. Varje kommun måste kunna bereda, fatta och genomföra 
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beslut som gör det möjligt att erbjuda samhällsservice inom olika 
verksamhetsområden utifrån nationella krav och medborgarnas behov. 
Samtidigt måste kommunerna ha en helhetssyn vid prioriteringar 
mellan olika behov och anpassa verksamheten efter lokala och regio-
nala förutsättningar. Det förutsätter att det finns förmåga att involvera 
medborgarna, förankra beslut och skapa förståelse för motiven för de 
åtgärder och förändringar som ska genomföras. 

Kommunerna måste även ha en stabil ekonomi och förmåga att 
inom givna ekonomiska ramar långsiktigt kunna finansiera verksam-
het och investeringar samt hantera personal- och kompetensförsörj-
ning. Vidare behöver de kunna främja verksamhetsutveckling och 
innovativt arbete samt forma sin verksamhet utifrån ny kunskap och 
teknik, inte minst för att kunna dra nytta av de fördelar som digitali-
seringen för med sig. Kommunerna måste även kunna hantera frågor 
som berör ett större geografiskt område än den enskilda kommunen. 
I många fall är det nödvändigt att mobilisera olika aktörer utanför 
kommunens organisation och koordinera deras insatser. Det förut-
sätter förmåga att utveckla ett väl fungerande samspel med näringsliv, 
civilsamhälle och statliga myndigheter, samt med närliggande kom-
muner och den regionala nivån. Kommunerna måste även kunna axla 
en viktig roll i arbetet med hållbar utveckling och i arbetet med att 
säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om 
mänskliga rättigheter. Vidare finns behov av flexibilitet och beredskap 
för att hantera oväntade händelser, t.ex. en kraftig ökning av antalet 
asylsökande, naturkatastrofer och andra omfattande olyckor, ekono-
miska kriser, nedläggningar av företag, social oro och våldsbejakande 
extremism.   
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Uppdraget 

För att kommunerna långsiktigt ska kunna möta de ovan beskrivna 
utmaningarna krävs att de har förutsättningar och kapacitet som står 
i proportion till deras uppgifter. Samhällsutvecklingen och de växande 
skillnaderna mellan landets kommuner motiverar en fördjupad analys 
av hur befintliga och framtida utmaningar bör mötas, samt om, och i 
så fall vilka, strukturella förändringar som är nödvändiga. Detta är 
viktigt för att Sverige även i fortsättningen ska ha en decentraliserad 
samhällsorganisation, med kommuner som tar ett omfattande och 
betydande ansvar för välfärd och lokal samhällsutveckling. Dessa frågor 
är av sådan vikt att de bör hanteras inom ramen för en parlamentarisk 
kommitté. De åtgärder som föreslås ska kunna genomföras inom 
dagens system för finansiering av den kommunala sektorn och ska 
inte innebära en ökning av statens utgifter. 

Identifiera kommunernas utmaningar  
och analysera konsekvenserna av dem 

Det finns mot bakgrund av de beskrivna utmaningarna, och kommu-
nernas skiftande förutsättningar att hantera dem, behov av att identi-
fiera vilka utmaningar som i särskilt stor utsträckning påverkar kom-
munerna. Vidare finns behov av att analysera deras konsekvenser för 
att kunna dra slutsatser om hur kommunernas strategiska kapacitet 
bör stärkas. 

För att såväl konsekvenserna av utmaningarna som behovet av 
åtgärder ska kunna bedömas bör först en översiktlig kartläggning 
göras av hur olika verksamheter påverkas. Det är angeläget att kunna 
avgöra dels vilka typer av uppgifter och utmaningar som kommunerna 
ska kunna hantera, dels i vilken utsträckning som kommunerna har 
den kapacitet som krävs för att utföra uppgifterna. Det är vidare vik-
tigt att kommittén, i samband med de analyser som görs av enskilda 
verksamhetsområden, anlägger ett helhetsperspektiv, som tar sikte på 
kommunernas samlade kapacitet att hantera sina uppgifter. Kartlägg-
ningen ska inte utgöra underlag till förslag om verksamhetsutveckling. 
Kommittén ska vidare utgå från att Sverige även i fortsättningen ska 
ha en decentraliserad samhällsorganisation, där kommunerna har ett 
betydande ansvar.   



SOU 2020:8 Bilaga 1 

741 

Kommittén ska mot denna bakgrund 

 identifiera utmaningar som i särskilt stor utsträckning förväntas 
påverka kommunernas långsiktiga förutsättningar att klara av sina 
uppgifter, 

 kartlägga vilka verksamhetsområden som i särskilt hög grad kan 
förväntas påverkas av utmaningarna, samt 

 analysera utmaningarnas konsekvenser för kommunerna och hur 
kommunernas skilda förutsättningar påverkar deras möjligheter att 
hantera utmaningarna. 

Analysera strukturella åtgärder för att stärka kommunernas  
förmåga att möta samhällsutvecklingen 

Kommunernas förmåga att hantera sina uppgifter och möta samhälls-
utvecklingen kan stärkas på olika sätt. I den allmänna diskussionen 
återkommer ofta fyra olika slags strukturella åtgärder: utökad sam-
verkan, kommunsammanläggning, förändringar av kommunernas upp-
gifter och asymmetrisk ansvarsfördelning. 

Utökad samverkan lyfts ofta fram som ett sätt att hantera föränd-
ringar i befolkningsstorlek och rörelsemönster. Under de senaste 
decennierna har kommunernas samverkan ökat genom kommunal-
förbund, gemensamma nämnder och bolag samt genom avtal eller 
mer löst sammanhållna nätverk. Nästan samtliga kommuner deltar i 
olika former av samverkan för att exempelvis minska sina kostnader, 
förbättra verksamhetens kvalitet, skapa utrymme för utveckling och 
förnyelse, underlätta rekrytering och kompetensutveckling samt öka 
tillgängligheten till arbete, utbildning och service. 

Samverkan har många gånger tillkommit för att hantera konkreta 
problem inom olika verksamheter, och enskilda kommuner samverkar 
ofta med andra kommuner i en rad olika konstellationer. Det finns 
behov av att dels skapa mer långsiktiga och strategiska lösningar 
inom de verksamheter som kommunerna bedriver i samverkan, dels 
utveckla formerna för kommunernas inflytande, insyn och styrning. 
Mot denna bakgrund bör kommittén analysera förutsättningarna för 
en mer strategisk samverkan, t.ex. genom en mer sammanhållen 
struktur för samarbete. Behovet av samverkan är särskilt tydligt i 
kommuner som tillsammans utgör en s.k. funktionell region. Dessa 
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regioner uppstår genom att människor dagligen passerar en eller flera 
kommungränser. Det leder till behov av fördjupad samverkan kring 
exempelvis samhällsplanering, bostadsförsörjning, kommunikationer, 
infrastruktur, och därmed även till behov av åtgärder för en förbättrad 
miljö, minskad segregation och ökad jämställdhet i respektive region. 
Det finns anledning att särskilt analysera om det finns behov av en tyd-
ligare struktur för eller reglering av samverkan i funktionella regioner. 

I dag förekommer även olika former av samverkan mellan kom-
muner och landsting, bl.a. för att erbjuda enskilda en mer samordnad 
samhällsservice eller för att främja lokal och regional utveckling. Det 
finns anledning för kommittén att analysera hur denna samverkan 
ytterligare kan bidra till att stärka kommunernas kapacitet. 

Sammanläggningar av kommuner är ett betydligt mer långtgående 
alternativ för att stärka kommunernas kapacitet. Senast någon större 
sammanläggning av kommuner genomfördes var 1974. Därefter har 
13 nya kommuner bildats genom delning. Det finns aktuella erfaren-
heter av omfattande indelningsreformer i Danmark och Finland, och 
konkreta förslag till sammanläggningar diskuteras för närvarande i 
Norge. Många mindre kommuner har stärkt sin förmåga att hantera 
olika uppgifter genom samverkan. Under de närmaste decennierna 
kommer denna strategi att sättas på prov för kommuner med en fort-
satt negativ befolkningsutveckling, höga nettokostnader och skatte-
satser samt tilltagande problem med att rekrytera personal. Det finns 
därför behov av en grundlig analys av konsekvenserna av att lägga sam-
man kommuner utifrån ett effektivitets- och demokratiperspektiv. Ana-
lysen ska utgå från att kommunsammanläggningar ska vara frivilliga. 

Ett annat alternativ som det finns anledning att överväga är att 
förändra kommunernas uppgifter så att de bättre överensstämmer med 
kommunernas nuvarande kapacitet. Detta kan ske genom att samtliga 
kommuner får ett förändrat uppdrag till följd av att ansvaret för vissa 
uppgifter flyttas till en annan huvudman. Sådana förändringar bör 
främst aktualiseras om ett förändrat huvudmannaskap för samtliga 
kommuner är motiverat. 

Det kan dock finnas anledning att endast förändra uppgifterna för 
vissa kommuner. En asymmetrisk ansvarsfördelning innebär ett av-
steg från den nuvarande ordningen, där samtliga kommuner i princip 
har samma uppgifter. En sådan ansvarsfördelning kan utformas på 
olika sätt, exempelvis genom en lagstadgad differentiering av upp-
gifter som baseras på kommunens storlek eller genom att enskilda 
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kommuner ges möjlighet att frivilligt överlämna vissa uppgifter till en 
annan aktör. Innan en ändring av ansvarsfördelningen genomförs 
behöver det övervägas vilka verksamheter och uppgifter som skulle 
komma i fråga samt vilken aktör som skulle ta över ansvaret, t.ex. en 
statlig myndighet, landstinget eller en annan kommun. Dessutom 
behöver konsekvenserna av att göra avsteg från dagens enhetliga kom-
munstruktur analyseras. Det saknas erfarenheter av en mer omfat-
tande och konsekvent genomförd förändring av detta slag från såväl 
Sverige som övriga nordiska länder, vilket gör det särskilt viktigt att 
närmare analysera detta alternativ. 

Det finns även behov av att identifiera och analysera andra åtgärder 
för att stärka kommunernas strategiska kapacitet än de som behand-
lats ovan. Det finns vidare anledning att anta att det inte finns någon 
enskild lösning som är tillräcklig för att ge kommunerna förutsätt-
ningar att möta alla utmaningar eller som är lika ändamålsenlig i alla 
kommuner. Därför bör möjligheten att kombinera olika åtgärder över-
vägas. Det bör särskilt övervägas vilka åtgärder som är lämpliga för 
olika typer av kommuner, utifrån deras storlek, befolkningstäthet, av-
stånd till större städer samt andra geografiska och strukturella för-
utsättningar. 

Kommunerna tar själva ett stort ansvar för att stärka sin förmåga 
att möta samhällsutvecklingen och vidtar konkreta åtgärder för att 
effektivisera verksamheten, konsolidera ekonomin, klara personal- 
och kompetensförsörjningen och stärka den kommunala demokratin. 
Vid bedömningen av behovet av strukturella åtgärder bör därför 
kommunernas egna insatser beaktas. 

Det finns slutligen behov av att överväga vilka förändringar av den 
statliga styrningen som de ovan nämnda strukturella åtgärderna kan 
motivera. 

Kommittén ska mot denna bakgrund, och utifrån ett principiellt 
perspektiv, 

 analysera i vilken utsträckning strukturella åtgärder, som sam-
verkan mellan kommuner respektive mellan kommuner och lands-
ting, frivilliga kommunsammanläggningar, förändringar av kommu-
nernas uppgifter samt asymmetrisk ansvarsfördelning, kan stärka 
kommunernas strategiska kapacitet, 
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 överväga andra typer av åtgärder och möjligheten att kombinera 
olika åtgärder för att stärka kommunernas strategiska kapacitet, 
och 

 analysera hur kommunernas olika strukturella förutsättningar på-
verkar åtgärdernas ändamålsenlighet. 

Strategi för att stärka kommunernas kapacitet 

Kommitténs analyser ska utgöra underlag för en samlad bedömning 
av vilka typer av utmaningar som kommunerna ska kunna hantera, 
och vilka åtgärder av strukturell eller annan karaktär som är mest 
verkningsfulla. Kommittén ska utifrån en sådan bedömning ta fram 
förslag till strategi för hur kommunernas kapacitet att möta samhälls-
utvecklingen ska stärkas. Eventuella förslag om samverkan, kommun-
sammanläggningar, asymmetrisk ansvarsfördelning eller förändringar 
av kommunernas uppgifter ska ha en principiell inriktning. Kommittén 
ska således inte lämna konkreta förslag om huvudmannaskapsföränd-
ringar. Strategin kan innehålla förslag om enskilda åtgärder, men också 
kombinationer av olika åtgärder, om detta är motiverat utifrån olika 
kommuners skiftande förutsättningar. Förslagen ska kunna genom-
föras inom ramen för nuvarande system för finansiering av den kom-
munala sektorn, och utan att statens utgifter ökar. Eventuella förslag 
som rör sammanläggningar av kommuner ska bygga på frivillighet. 
Vissa åtgärder kan kräva ett bättre beslutsunderlag och därför behöva 
föregås av försöksverksamhet i begränsad omfattning. 

Oavsett om kommittén föreslår åtgärder som bygger på frivillig-
het eller förändringar som är obligatoriska krävs en hög grad av del-
aktighet från kommunerna. Det behöver bl.a. finnas utrymme för 
lokala och regionala analyser, dialoger mellan kommunerna, med aktö-
rer på regional nivå och mellan respektive kommun och dess in-
vånare. Det är således viktigt att strategin ger utrymme för breda och 
konstruktiva diskussioner, som kan bidra till att de beslut som fattas 
är väl förankrade. Långsiktiga förändringar förutsätter även ett 
aktivt deltagande från statens sida. Det är därför viktigt att kom-
mittén överväger behovet av insatser för att stödja de inblandade 
aktörerna under besluts- och genomförandeprocessen och av incita-
ment för att stimulera konkreta initiativ.   
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Kommittén ska mot denna bakgrund 

 föreslå vilka strukturella åtgärder som bör vidtas för att stärka 
kommunernas strategiska kapacitet,  

 föreslå en strategi för genomförandet, som innefattar hur kom-
munerna ska involveras, hur arbetet ska bedrivas och samordnas 
samt en tidsplan, och 

 vid behov föreslå försöksverksamhet och nödvändiga författnings-
ändringar. 

Möjligheter till utvidgad och förenklad avtalssamverkan 

Samverkan genom avtal är ett sätt att med en liten administrativ över-
byggnad kunna samla resurser. SKL har vid ett flertal tillfällen fram-
hållit behovet av ökade möjligheter till avtalssamverkan. Statskonto-
ret fick mot denna bakgrund i februari 2016 i uppdrag av regeringen 
att analysera behovet av ytterligare möjligheter till avtalssamverkan 
inom kommunsektorn. Uppdraget redovisades till regeringen i okto-
ber 2016 (Statskontoret 2016:23). Statskontoret konstaterar i sin rap-
port att behovet av avtalssamverkan är särskilt stort när det gäller 
specialisttjänster inom områden där kommuner har uppgifter som 
innefattar myndighetsutövning, möjligheter till gemensam admini-
stration samt möjligheter att samverka avseende frågor om it och digita-
lisering. Myndigheten anför vidare att en generell rätt till avtalssam-
verkan skulle vara positiv för kommunsektorn samt att det kan finnas 
skäl för regeringen att på nytt analysera frågan om det är möjligt och 
lämpligt att införa en sådan rätt. Statskontoret anser att det finns 
skäl att i andra hand pröva om det i kommunallagen (1991:900) bör 
införas en reglering som tillåter avtalssamverkan och extern delegation 
mellan olika kommuner och landsting i ärenden som avser myndig-
hetsutövning. 

En invändning som anförts mot en generell rätt till avtalssamver-
kan är att det är svårt att förena en sådan rätt med reglerna om offentlig 
upphandling. Efter förslag i propositionen Nytt regelverk om upp-
handling (prop. 2015/16:195) har riksdagen beslutat om en ny lag om 
offentlig upphandling (LOU), en ny lag om upphandling inom för-
sörjningssektorerna (LUF) och en lag om upphandling av koncessio-
ner (LUK). Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017. I LOU, LUF och 
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LUK ingår bl.a. bestämmelser om undantag från upphandlingsreglerna 
vid samarbeten mellan upphandlande myndigheter (s.k. Hamburg-
samarbeten), som bygger på EU-domstolens praxis. I LOU och LUF 
ges vidare inköpscentraler möjlighet att bedriva grossistverksamhet. 
Mot denna bakgrund har regeringen gett Upphandlingsmyndigheten 
i uppdrag att analysera undantaget från upphandlingsreglerna vid 
samarbeten mellan upphandlande myndigheter och enheter samt analy-
sera möjligheterna för inköpscentraler att bedriva grossistverksamhet 
(Fi2016/02563/K). Analysen ska inbegripa möjligheterna att samverka 
om administrativa tjänster och system och att erbjuda digitala tjänster 
till medborgarna. Uppdraget ska redovisas senast den 16 mars 2017. 
Mot bakgrund av dels de utökade möjligheter till samverkan som de nya 
upphandlingslagarna innebär, dels efterfrågan på utökade möjligheter 
till avtalssamverkan bland kommuner och landsting, finns behov av 
att se över möjligheterna att utvidga och förenkla möjligheterna till 
avtalssamverkan. 

Kommittén ska mot denna bakgrund, med beaktande av behovet 
av att kunna överblicka kommunens eller landstingets organisation, 

 utreda möjligheterna att utvidga och förenkla möjligheterna till 
avtalssamverkan, 

 utreda förutsättningarna att införa bestämmelser om en generell 
rätt till avtalssamverkan respektive avtalssamverkan i ärenden som 
avser myndighetsutövning, och 

 lämna nödvändiga författningsförslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

För samtliga förslag som kommittén lämnar ska den göra en analys av 
hur de samhällsekonomiska kostnaderna förhåller sig till den samhälls-
ekonomiska nytta som förväntas uppnås. Kommittén ska även redo-
visa konsekvenserna för kommunerna och landstingen samt för de 
statliga myndigheter som kan komma att beröras av förslagen. Kom-
mittén ska vidare redovisa förslagens effekter på utvecklingen av före-
tagande, nyetablering och konkurrens. 

Kommittén ska i enlighet med 14 kap. 3 § RF beakta proportio-
nalitetsprincipen i samband med överväganden om inskränkningar av 
den kommunala självstyrelsen och utförligt redogöra för sina bedöm-
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ningar i detta avseende. Kommittén ska också analysera vilka konse-
kvenser förslagen får för kvinnor och män samt förslagens effekter för 
jämställdheten. Kommittén ska vidare belysa förslagens effekter på 
förutsättningarna att nå de nationella klimat- och miljömålen. 

Uppdragets genomförande och redovisning av uppdraget 

Kommittén ska föra en dialog med och kontinuerligt inhämta syn-
punkter från kommuner, landsting, relevanta statliga myndigheter, 
forskningsinstitutioner och SKL. Kommittén ska hålla berörda cent-
rala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer informerade om sitt 
arbete och ge dem tillfälle att framföra synpunkter. Kommittén ska 
även följa arbetet i och inhämta synpunkter från de utredningar som 
berörs av uppdraget, bl.a. Tillitsdelegationen (Fi2016:03), Utred-
ningen om Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och lands-
ting (Fi2016:12), Indelningskommittén (Fi2015:09), Mottagande-
utredningen (A2015:02), 2015 års skolkommission (U2015:03), Ut-
redningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på 
entreprenad (U2015:09), Utredningen om rättsliga förutsättningar för 
en digitalt samverkande förvaltning (Fi2016:13) och Utredningen om 
effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande för-
valtning (N2016:01). Kommittén ska också samråda med Upphand-
lingsmyndigheten beträffande uppdraget som rör avtalssamverkan. 
Kommittén ska vidare inhämta erfarenheter från andra nordiska 
länder om deras arbete med strukturreformer och andra åtgärder för 
att stärka kommunernas kapacitet. 

För att få ett fördjupat och konkret underlag ska kommittén 
särskilt inhämta synpunkter och erfarenheter från kommuner som 
planerar att utvidga och fördjupa sin samverkan, genomföra indelnings-
förändringar eller att pröva andra lösningar för att stärka sin förmåga 
att möta samhällsutvecklingen. Det kan t.ex. ske genom bildande av 
referensgrupper med företrädare för sådana kommuner. 

Den del av uppdraget som avser avtalssamverkan ska redovisas 
senast den 1 oktober 2017. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 
15 oktober 2019. 

 
(Finansdepartementet)
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Kommittédirektiv 2019:12 

Tilläggsdirektiv till Kommunutredningen (Fi 2017:02) 

Beslut vid regeringssammanträde den 11 april 2019 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 kommittédirektiv om att 
ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att utarbeta 
en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina upp-
gifter och hantera sina utmaningar (dir. 2017:13). Enligt direktiven 
skulle uppdraget redovisas senast den 15 oktober 2019. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 28 februari 2020. 

 
(Finansdepartementet) 
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Tabell Sveriges kommuner enligt Tillväxtanalys indelning i 
kommunkategorier och funktionella analysregioner (FA-regioner)  

Kommunkod, kommunnamn, kommunkategori och FA-region  

Kommunkod Kommunnamn Kommunkategori FA-region 

114 Upplands-Väsby Storstadskommuner Stockholm 

115 Vallentuna Täta kommuner nära en större stad Stockholm 

117 Österåker Storstadskommuner Stockholm 

120 Värmdö Täta kommuner nära en större stad Stockholm 

123 Järfälla Storstadskommuner Stockholm 

125 Ekerö Täta kommuner nära en större stad Stockholm 

126 Huddinge Storstadskommuner Stockholm 

127 Botkyrka Storstadskommuner Stockholm 

128 Salem Storstadskommuner Stockholm 

136 Haninge Storstadskommuner Stockholm 

138 Tyresö Storstadskommuner Stockholm 

139 Upplands-Bro Storstadskommuner Stockholm 

140 Nykvarn Täta kommuner nära en större stad Stockholm 

160 Täby Storstadskommuner Stockholm 

162 Danderyd Storstadskommuner Stockholm 

163 Sollentuna Storstadskommuner Stockholm 

180 Stockholm Storstadskommuner Stockholm 

181 Södertälje Storstadskommuner Stockholm 

182 Nacka Storstadskommuner Stockholm 

183 Sundbyberg Storstadskommuner Stockholm 

184 Solna Storstadskommuner Stockholm 

186 Lidingö Storstadskommuner Stockholm 

187 Vaxholm Täta kommuner nära en större stad Stockholm 

188 Norrtälje Landsbygdskommuner nära en större stad Stockholm 

191 Sigtuna Storstadskommuner Stockholm 

192 Nynäshamn Täta kommuner nära en större stad Stockholm 

305 Håbo Täta kommuner nära en större stad Stockholm 

319 Älvkarleby Täta kommuner nära en större stad Gävle 

330 Knivsta Täta kommuner nära en större stad Stockholm 

331 Heby Landsbygdskommuner nära en större stad Stockholm 

360 Tierp Landsbygdskommuner nära en större stad Stockholm 

380 Uppsala Täta kommuner nära en större stad Stockholm 

381 Enköping Täta kommuner nära en större stad Stockholm 

382 Östhammar Landsbygdskommuner nära en större stad Stockholm 

428 Vingåker Landsbygdskommuner avlägset belägna Eskilstuna 

461 Gnesta Täta kommuner nära en större stad Stockholm 

480 Nyköping Täta kommuner nära en större stad Nyköping–
Oxelösund 

481 Oxelösund Täta kommuner nära en större stad Nyköping–
Oxelösund 
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Kommunkod Kommunnamn Kommunkategori FA-region 

482 Flen Landsbygdskommuner nära en större stad Stockholm 

483 Katrineholm Täta kommuner nära en större stad Eskilstuna 

484 Eskilstuna Täta kommuner nära en större stad Eskilstuna 

486 Strängnäs Landsbygdskommuner nära en större stad Stockholm 

488 Trosa Landsbygdskommuner nära en större stad Stockholm 

509 Ödeshög Landsbygdskommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

512 Ydre Landsbygdskommuner avlägset belägna Jönköping 

513 Kinda Landsbygdskommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

560 Boxholm Landsbygdskommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

561 Åtvidaberg Täta kommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

562 Finspång Täta kommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

563 Valdemarsvik Landsbygdskommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

580 Linköping Täta kommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

581 Norrköping Täta kommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

582 Söderköping Täta kommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

583 Motala Täta kommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

584 Vadstena Täta kommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

586 Mjölby Landsbygdskommuner nära en större stad Linköping–
Norrköping 

604 Aneby Landsbygdskommuner nära en större stad Jönköping 

617 Gnosjö Landsbygdskommuner avlägset belägna Värnamo 

642 Mullsjö Täta kommuner nära en större stad Jönköping 

643 Habo Täta kommuner nära en större stad Jönköping 

662 Gislaved Landsbygdskommuner avlägset belägna Värnamo 

665 Vaggeryd Landsbygdskommuner nära en större stad Jönköping 

680 Jönköping Täta kommuner nära en större stad Jönköping 

682 Nässjö Täta kommuner nära en större stad Jönköping 

683 Värnamo Täta kommuner nära en större stad Värnamo 

684 Sävsjö Landsbygdskommuner avlägset belägna Jönköping 

685 Vetlanda Täta kommuner avlägset belägna Jönköping 

686 Eksjö Täta kommuner avlägset belägna Jönköping 

687 Tranås Täta kommuner avlägset belägna Jönköping 

760 Uppvidinge Landsbygdskommuner nära en större stad Växjö 

761 Lessebo Landsbygdskommuner nära en större stad Växjö 

763 Tingsryd Landsbygdskommuner nära en större stad Växjö 
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Kommunkod Kommunnamn Kommunkategori FA-region 
764 Alvesta Landsbygdskommuner nära en större stad Växjö 

765 Älmhult Täta kommuner nära en större stad Älmhult–Osby 

767 Markaryd Landsbygdskommuner nära en större stad Ljungby 

780 Växjö Täta kommuner nära en större stad Växjö 

781 Ljungby Täta kommuner nära en större stad Ljungby 

821 Högsby Landsbygdskommuner avlägset belägna Oskarshamn 

834 Torsås Landsbygdskommuner nära en större stad Kalmar 

840 Mörbylånga Landsbygdskommuner nära en större stad Kalmar 

860 Hultsfred Landsbygdskommuner avlägset belägna Vimmerby 

861 Mönsterås Landsbygdskommuner nära en större stad Kalmar 

862 Emmaboda Landsbygdskommuner nära en större stad Kalmar 

880 Kalmar Täta kommuner nära en större stad Kalmar 

881 Nybro Täta kommuner nära en större stad Kalmar 

882 Oskarshamn Täta kommuner avlägset belägna Oskarshamn 

883 Västervik Täta kommuner avlägset belägna Västervik 

884 Vimmerby Täta kommuner avlägset belägna Vimmerby 

885 Borgholm Landsbygdskommuner nära en större stad Kalmar 

980 Gotland Landsbygdskommuner avlägset belägna Gotland 

1060 Olofström Täta kommuner nära en större stad Karlskrona 

1080 Karlskrona Täta kommuner avlägset belägna Karlskrona 

1081 Ronneby Landsbygdskommuner avlägset belägna Karlskrona 

1082 Karlshamn Täta kommuner nära en större stad Karlskrona 

1083 Sölvesborg Landsbygdskommuner nära en större stad Kristianstad–
Hässleholm 

1214 Svalöv Landsbygdskommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1230 Staffanstorp Storstadskommuner Malmö–Lund 

1231 Burlöv Storstadskommuner Malmö–Lund 

1233 Vellinge Storstadskommuner Malmö–Lund 

1256 Östra Göinge Landsbygdskommuner nära en större stad Kristianstad–
Hässleholm 

1257 Örkelljunga Landsbygdskommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1260 Bjuv Landsbygdskommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1261 Kävlinge Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1262 Lomma Storstadskommuner Malmö–Lund 

1263 Svedala Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1264 Skurup Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1265 Sjöbo Landsbygdskommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1266 Hörby Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1267 Höör Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1270 Tomelilla Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1272 Bromölla Täta kommuner nära en större stad Kristianstad–
Hässleholm 

1273 Osby Täta kommuner nära en större stad Älmhult–Osby 
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Kommunkod Kommunnamn Kommunkategori FA-region 
1275 Perstorp Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1276 Klippan Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1277 Åstorp Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1278 Båstad Landsbygdskommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1280 Malmö Storstadskommuner Malmö–Lund 

1281 Lund Storstadskommuner Malmö–Lund 

1282 Landskrona Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1283 Helsingborg Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1284 Höganäs Landsbygdskommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1285 Eslöv Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1286 Ystad Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1287 Trelleborg Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1290 Kristianstad Täta kommuner nära en större stad Kristianstad–
Hässleholm 

1291 Simrishamn Landsbygdskommuner avlägset belägna Malmö–Lund 

1292 Ängelholm Täta kommuner nära en större stad Malmö–Lund 

1293 Hässleholm Landsbygdskommuner nära en större stad Kristianstad–
Hässleholm 

1315 Hylte Landsbygdskommuner nära en större stad Halmstad 

1380 Halmstad Täta kommuner nära en större stad Halmstad 

1381 Laholm Landsbygdskommuner nära en större stad Halmstad 

1382 Falkenberg Täta kommuner nära en större stad Göteborg 

1383 Varberg Täta kommuner nära en större stad Göteborg 

1384 Kungsbacka Täta kommuner nära en större stad Göteborg 

1401 Härryda Täta kommuner nära en större stad Göteborg 

1402 Partille Storstadskommuner Göteborg 

1407 Öckerö Täta kommuner avlägset belägna Göteborg 

1415 Stenungsund Täta kommuner nära en större stad Göteborg 

1419 Tjörn Landsbygdskommuner nära en större stad Göteborg 

1421 Orust Landsbygdskommuner nära en större stad Göteborg 

1427 Sotenäs Landsbygdskommuner avlägset belägna Trollhättan–
Vänersborg 

1430 Munkedal Landsbygdskommuner nära en större stad Trollhättan–
Vänersborg 

1435 Tanum Landsbygdskommuner avlägset belägna Västlandet 

1438 Dals-Ed Landsbygdskommuner avlägset belägna Västlandet 

1439 Färgelanda Landsbygdskommuner nära en större stad Trollhättan–
Vänersborg 

1440 Ale Landsbygdskommuner nära en större stad Göteborg 

1441 Lerum Storstadskommuner Göteborg 

1442 Vårgårda Landsbygdskommuner nära en större stad Göteborg 

1443 Bollebygd Landsbygdskommuner nära en större stad Göteborg 

1444 Grästorp Landsbygdskommuner nära en större stad Trollhättan–
Vänersborg 
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Kommunkod Kommunnamn Kommunkategori FA-region 
1445 Essunga Landsbygdskommuner nära en större stad Lidköping–Götene 

1446 Karlsborg Landsbygdskommuner avlägset belägna Skövde–Skara 

1447 Gullspång Landsbygdskommuner avlägset belägna Skövde–Skara 

1452 Tranemo Landsbygdskommuner nära en större stad Borås 

1460 Bengtsfors Landsbygdskommuner avlägset belägna Västlandet 

1461 Mellerud Landsbygdskommuner nära en större stad Trollhättan–
Vänersborg 

1462 Lilla Edet Landsbygdskommuner nära en större stad Göteborg 

1463 Mark Landsbygdskommuner nära en större stad Göteborg 

1465 Svenljunga Landsbygdskommuner nära en större stad Borås 

1466 Herrljunga Landsbygdskommuner nära en större stad Göteborg 

1470 Vara Landsbygdskommuner nära en större stad Lidköping–Götene 

1471 Götene Landsbygdskommuner avlägset belägna Lidköping–Götene 

1472 Tibro Täta kommuner avlägset belägna Skövde–Skara 

1473 Töreboda Landsbygdskommuner avlägset belägna Skövde–Skara 

1480 Göteborg Storstadskommuner Göteborg 

1481 Mölndal Storstadskommuner Göteborg 

1482 Kungälv Täta kommuner nära en större stad Göteborg 

1484 Lysekil Täta kommuner avlägset belägna Trollhättan–
Vänersborg 

1485 Uddevalla Täta kommuner nära en större stad Trollhättan–
Vänersborg 

1486 Strömstad Täta kommuner avlägset belägna Västlandet 

1487 Vänersborg Täta kommuner nära en större stad Trollhättan–
Vänersborg 

1488 Trollhättan Täta kommuner nära en större stad Trollhättan–
Vänersborg 

1489 Alingsås Täta kommuner nära en större stad Göteborg 

1490 Borås Täta kommuner nära en större stad Borås 

1491 Ulricehamn Landsbygdskommuner nära en större stad Borås 

1492 Åmål Täta kommuner avlägset belägna Karlstad 

1493 Mariestad Täta kommuner avlägset belägna Skövde–Skara 

1494 Lidköping Täta kommuner nära en större stad Lidköping–Götene 

1495 Skara Täta kommuner avlägset belägna Skövde–Skara 

1496 Skövde Täta kommuner avlägset belägna Skövde–Skara 

1497 Hjo Täta kommuner avlägset belägna Skövde-Skara 

1498 Tidaholm Täta kommuner avlägset belägna Skövde–Skara 

1499 Falköping Täta kommuner avlägset belägna Skövde–Skara 

1715 Kil Täta kommuner nära en större stad Karlstad 

1730 Eda Landsbygdskommuner avlägset belägna Västlandet 

1737 Torsby Landsbygdskommuner avlägset belägna Torsby 

1760 Storfors Landsbygdskommuner nära en större stad Karlstad 

1761 Hammarö Täta kommuner nära en större stad Karlstad 
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Kommunkod Kommunnamn Kommunkategori FA-region 
1762 Munkfors Landsbygdskommuner avlägset belägna Karlstad 

1763 Forshaga Täta kommuner nära en större stad Karlstad 

1764 Grums Täta kommuner nära en större stad Karlstad 

1765 Årjäng Landsbygdskommuner avlägset belägna Västlandet 

1766 Sunne Landsbygdskommuner avlägset belägna Karlstad 

1780 Karlstad Täta kommuner nära en större stad Karlstad 

1781 Kristinehamn Täta kommuner nära en större stad Karlstad 

1782 Filipstad Täta kommuner nära en större stad Karlstad 

1783 Hagfors Landsbygdskommuner avlägset belägna Karlstad 

1784 Arvika Täta kommuner avlägset belägna Karlstad 

1785 Säffle Täta kommuner nära en större stad Karlstad 

1814 Lekeberg Landsbygdskommuner nära en större stad Örebro 

1860 Laxå Landsbygdskommuner nära en större stad Örebro 

1861 Hallsberg Landsbygdskommuner nära en större stad Örebro 

1862 Degerfors Täta kommuner nära en större stad Karlskoga 

1863 Hällefors Landsbygdskommuner avlägset belägna Örebro 

1864 Ljusnarsberg Landsbygdskommuner avlägset belägna Örebro 

1880 Örebro Täta kommuner nära en större stad Örebro 

1881 Kumla Täta kommuner nära en större stad Örebro 

1882 Askersund Landsbygdskommuner nära en större stad Örebro 

1883 Karlskoga Täta kommuner nära en större stad Karlskoga 

1884 Nora Täta kommuner nära en större stad Örebro 

1885 Lindesberg Landsbygdskommuner nära en större stad Örebro 

1904 Skinnskatteberg Landsbygdskommuner nära en större stad Västerås 

1907 Surahammar Täta kommuner nära en större stad Västerås 

1960 Kungsör Täta kommuner nära en större stad Västerås 

1961 Hallstahammar Täta kommuner nära en större stad Västerås 

1962 Norberg Landsbygdskommuner avlägset belägna Västerås 

1980 Västerås Täta kommuner nära en större stad Västerås 

1981 Sala Täta kommuner nära en större stad Västerås 

1982 Fagersta Täta kommuner avlägset belägna Västerås 

1983 Köping Täta kommuner nära en större stad Västerås 

1984 Arboga Täta kommuner nära en större stad Västerås 

2021 Vansbro Landsbygdskommuner avlägset belägna Vansbro 

2023 Malung–Sälen Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Malung–Sälen 

2026 Gagnef Landsbygdskommuner nära en större stad Falun–Borlänge 

2029 Leksand Landsbygdskommuner nära en större stad Falun–Borlänge 

2031 Rättvik Landsbygdskommuner nära en större stad Falun–Borlänge 

2034 Orsa Landsbygdskommuner avlägset belägna Mora 

2039 Älvdalen Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Mora 

2061 Smedjebacken Täta kommuner nära en större stad Ludvika 

2062 Mora Täta kommuner avlägset belägna Mora 
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2080 Falun Täta kommuner nära en större stad Falun–Borlänge 

2081 Borlänge Täta kommuner nära en större stad Falun–Borlänge 

2082 Säter Landsbygdskommuner nära en större stad Falun–Borlänge 

2083 Hedemora Täta kommuner nära en större stad Avesta–Hedemora 

2084 Avesta Täta kommuner nära en större stad Avesta–Hedemora 

2085 Ludvika Täta kommuner nära en större stad Ludvika 

2101 Ockelbo Landsbygdskommuner nära en större stad Gävle 

2104 Hofors Täta kommuner nära en större stad Gävle 

2121 Ovanåker Landsbygdskommuner avlägset belägna Bollnäs–
Ovanåker 

2132 Nordanstig Landsbygdskommuner avlägset belägna Hudiksvall 

2161 Ljusdal Landsbygdskommuner avlägset belägna Ljusdal 

2180 Gävle Täta kommuner nära en större stad Gävle 

2181 Sandviken Täta kommuner nära en större stad Gävle 

2182 Söderhamn Landsbygdskommuner avlägset belägna Bollnäs–
Ovanåker 

2183 Bollnäs Landsbygdskommuner avlägset belägna Bollnäs–
Ovanåker 

2184 Hudiksvall Landsbygdskommuner avlägset belägna Hudiksvall 

2260 Ånge Landsbygdskommuner avlägset belägna Sundsvall 

2262 Timrå Täta kommuner nära en större stad Sundsvall 

2280 Härnösand Täta kommuner nära en större stad Sundsvall 

2281 Sundsvall Täta kommuner nära en större stad Sundsvall 

2282 Kramfors Landsbygdskommuner avlägset belägna Kramfors 

2283 Sollefteå Landsbygdskommuner avlägset belägna Sollefteå 

2284 Örnsköldsvik Täta kommuner avlägset belägna Örnsköldsvik 

2303 Ragunda Landsbygdskommuner avlägset belägna Östersund 

2305 Bräcke Landsbygdskommuner avlägset belägna Östersund 

2309 Krokom Landsbygdskommuner nära en större stad Östersund 

2313 Strömsund Landsbygdskommuner avlägset belägna Strömsund 

2321 Åre Landsbygdskommuner avlägset belägna Östersund 

2326 Berg Landsbygdskommuner avlägset belägna Östersund 

2361 Härjedalen Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Härjedalen 

2380 Östersund Täta kommuner nära en större stad Östersund 

2401 Nordmaling Landsbygdskommuner nära en större stad Umeå 

2403 Bjurholm Landsbygdskommuner nära en större stad Umeå 

2404 Vindeln Landsbygdskommuner nära en större stad Umeå 

2409 Robertsfors Landsbygdskommuner nära en större stad Umeå 

2417 Norsjö Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Skellefteå 

2418 Malå Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Lycksele 

2421 Storuman Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Storuman 

2422 Sorsele Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Arjeplog 

2425 Dorotea Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Strömsund 
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2460 Vännäs Landsbygdskommuner nära en större stad Umeå 

2462 Vilhelmina Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Vilhelmina 

2463 Åsele Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Åsele 

2480 Umeå Täta kommuner nära en större stad Umeå 

2481 Lycksele Täta kommuner avlägset belägna Lycksele 

2482 Skellefteå Täta kommuner avlägset belägna Skellefteå 

2505 Arvidsjaur Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Arvidsjaur 

2506 Arjeplog Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Arjeplog 

2510 Jokkmokk Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Jokkmokk 

2513 Överkalix Landsbygdskommuner avlägset belägna Överkalix 

2514 Kalix Täta kommuner avlägset belägna Luleå 

2518 Övertorneå Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Luleå 

2521 Pajala Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna Kiruna 

2523 Gällivare Täta kommuner avlägset belägna Gällivare 

2560 Älvsbyn Landsbygdskommuner avlägset belägna Luleå 

2580 Luleå Täta kommuner nära en större stad Luleå 

2581 Piteå Täta kommuner nära en större stad Luleå 

2582 Boden Täta kommuner nära en större stad Luleå 

2583 Haparanda Täta kommuner avlägset belägna Haparanda 

2584 Kiruna Täta kommuner avlägset belägna Kiruna 
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Statens offentliga utredningar 2020
Kronologisk förteckning

 

 1. Översyn av yrket personlig assistent 
– ett viktigt yrke som förtjänar bra 
villkor. S.

 2. Skärpta regler om utländska  
månggiften. Ju.

 3. Hållbar slamhantering. M.

 4. Vägen till en klimatpositiv framtid. M.

 5. Fler ruttjänster och höjt tak  
för rutavdraget. Fi.

 6. En begriplig och trygg sjukförsäkring 
med plats för rehabilitering. S.

 7. Brott mot djur – Skärpta straff och ett  
mer effektivt sanktionssystem. N.

 8. Starkare kommuner – med kapacitet 
att klara välfärdsuppdraget. Fi.



Statens offentliga utredningar 2020
Systematisk förteckning

 

Finansdepartementet

Fler ruttjänster och höjt tak  
för rutavdraget. [5]

Starkare kommuner – med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget. [8] 

Justitiedepartementet

Skärpta regler om utländska  
månggiften. [2]

Miljödepartementet

Hållbar slamhantering. [3]

Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]

Näringsdepartementet

Brott mot djur – Skärpta straff och ett  
mer effektivt sanktionssystem. [7]

Socialdepartementet

Översyn av yrket personlig assistent – ett 
viktigt yrke som förtjänar bra villkor. 
[1]

En begriplig och trygg sjukförsäkring med 
plats för rehabilitering. [6]
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BESLUTSUNDERLAG

UTBYGGNAD AV

BIOGASANLÄGGNINGEN

2020



2

I december 2015 enades världens länder i Parisavtalet om att den globala temperatur ökningen ska hållas under två 
grader Celsius. Användandet av förnybara drivmedel är en viktig del i omställningen och det kommer medföra en ökad 
efterfrågan. 

Under 2017 antog Sveriges riksdag ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller både klimatmål och en 
klimatlag. Den nya klimatlagen innebär att varje regering är skyldig att föra en klimatpolitik som utgår från de av Riks-
dagen beslutade klimatmålen. Två av Sveriges klimatmål är att ha noll nettoutsläpp av koldioxid senast 2045, samt 

Samma år som riksdagen beslutade om det klimatpolitiska ramverket började HEMAB producera biogas på bio-
gasanläggningen vid Älandsbros återvinningscentral. Det var ett modigt och ansvarstagande beslut att bygga bio-
gasanläggningen. För om Sverige ska nå sitt mål om noll nettoutsläpp så har fordonsgasen en enorm potential att 
bidra med för att faktiskt uppnå det målet. Biogas spelar även en direkt och indirekt roll för att nå alla FNs globala 
hållbarhetsmål. 

Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en utredning om de långsiktiga förutsättningarna för biogasproduktion i 
Sverige. Utredningen var klar i december 2019 och den visar på möjligheterna med biogas och att Sverige bör satsa 
nationellt på att utveckla biogasen. 

HEMABs biogas produceras i huvudsak av insamlat matavfall från Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Regering-
en beslutade under 2018 att alla Sveriges kommuner ska erbjuda system för separat insamling av matavfall senast 
2021. Mängderna matavfall kommer därmed att öka och ett naturligt val är att tillverka biogas av detta matavfall. Från 
2022 kommer även krav på att matavfall måste behandlas genom biologisk nedbrytning, dvs. antingen genom rötning 
eller kompostering. Således kan inte matavfall skickas på förbränning.

vision att skapa ett attraktivt och hållbart Härnösand.
Den anläggning HEMAB driftsatte 2017 var tänkt att kunna ta emot Härnösands kommuns mat avfall. När kraven 

-
randum beskriver möjligheterna med att HEMAB utvecklar och bygger ut sin anläggning för att täcka det allt större 
behovet av mottagning av matavfall. 

Sammanfattning av beslutsunderlaget
Investeringen i en utbyggd biogas anläggning medför stor utvecklingspotential för HEMAB och anlägg-
ningen i Älandsbro. Om HEMAB inte bygger anläggningen är det sannolikt att omställningen till använd-
ning av lokalt baserad fordonsbränsle kommer gå långsammare, samt att stora mängder matavfall från  
regionen kommer transporteras långa sträckor med negativ miljöpåverkan och stor kostnad. 

likt andra investeringar risker som naturligtvis behöver beaktas och särskilt bedömas. Men med fokuserat arbete kan 
riskexponeringen minskas och genom att bygga ut anläggningen kan HEMAB visa att det går att arbeta småskaligt 
och ändå vara ett regionalt nav för hantering av matavfall. 

HEMAB ser även att biogasanläggningen har stor påverkan på HEMAB som varumärke och omnämns ofta som en 
positiv del av verksamheten. Detta gynnar HEMAB i arbetet vid anskaffning av kompetens vid till exempel rekryte-
ringar. Bedömningen av denna investering bör även väga in dessa parametrar. 

Biogasen bidrar till Sveriges omställning till Cirkulär ekonomi! 

BAKGRUND
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BIOGASANLÄGGNINGEN I ÄLAND

Bild1: HEMABs nuvarande anläggning i Äland. 

Produktionsprocess
HEMAB har idag en torrötningsanläggning på Älands 
återvinningscentral som är unik i sin småskalighet.  
Anläggningen klarar av att röta cirka 4 700 ton matavfall 
per år. Det nuvarande matavfallet som rötas i anläggning-
en kommer främst från Härnösand, Sundsvall och Örn-
sköldsvik. 

Matavfallet, även kallat substrat, tippas direkt från åter-

och transporteras till mottagningshallen och sedan pum-
pas det vidare och fördelas på de två rötkammare som 

 
behandling av substratet, vilket innebär att substratet uppe-

 
-

en av materialet sker i en syrefattig miljö bildar bakterierna  
endast små mängder värme. 

Den biogas som produceras i rötkammaren innehåller  
cirka 55-65 % metan. För att fungera som drivmedel  
behöver biogas uppgraderas till fordonsgas. Uppgra-
deringen i HEMABs anläggning sker med hjälp av en 
membranteknik som separerar biogasen från bland annat 
vatten och koldioxid. Metanhalten är därefter cirka 97 % 
och gasen får då kallas för fordonsgas. Den producerade 

transport till HEMABs tankstation i Härnösand. 

Enkelt beskrivet omvandlas cirka 10 % av substrats vikten 
till fordonsgas. Den resterande delen separeras efter en 

-
-

digt goda närings egenskaper, som sluter kretsloppet ge-
nom att återföras till brukbar åkermark. 

HEMABs anläggning idag

väsentlig erfarenhet kring och kunskap om att produce-
ra biogas. Detta medför att startsträckan för att komma 
igång med produktion i en ytterligare produktionslina är 
kortare och många fallgropar kan undvikas. 

2. Mottagningshall

4. - Pumprum

     - Kontrollrum

     - Serviceverkstad

5.  Skumfälla

6.  Hygieniseringskammare

7.  Avvattning och utlastning av rötrest

8.  Värmeanläggning och gasdistribution

9. Gaslager - biogas (rågas)

11.  Gasuppgradering (membranseparering)

12.  Kompressorstation

14.  Dispenser för tankning av fordon 

15.  Gasfackla

16.  Reservelverk
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Den fordonsgas som produceras säljs i den egna tank-
stationen i Härnösand samt till AGA som levererar den till 
tankstationer i Sundsvall. AGA har dessutom indikerat att 
behovet är större än det HEMAB kan leverera idag, vilket 
belyser att marknaden rör sig i en positiv riktning. 

Äland till en gaspanna på Saltvik där fjärrvärme produ-
ceras.

2019 gjorde biogasanläggningen i Äland en förlust om 
414 Tkr. Detta beror till viss del på produktionsstörning-
ar och en del intrimningsarbeten i rötningsprocessen. Det 
negativa resultatet är inte på grund av för små mängder 
inkommet matavfall.

Kapacitet
Under 2019 gjorde HEMAB en mindre ombyggnation av 

kammare som rötkammare, och installera en mindre, mer 
effektiv hygienisering, ökande kapaci teten på anläggning-
en med cirka 40 %. 

2019 tog HEMAB emot  5 900 ton matavfall, vilket är mer 
än anläggningens kapacitet. Därför måste en del matavfall  
komposteras på HEMABs anläggning i Äland eller trans-
porteras till annan rötningsanläggning.  Detta är ett stort 
problem, då ytorna för kompostering inte är tillräckligt sto-
ra för allt matavfall som inkommer till anläggningen, samt 
att miljö nyttan blir betydligt lägre. HEMAB arbetar med 

bland annat genom pågående samarbeten med andra an-
läggningar. 

Om HEMAB inte bygger ut sin anläggning kommer det 
vara svårt att vara konkurrenskraftig i kommande upp-
handlingar gällande mottagning av mat avfall. 

Det är också viktigt att notera att investeringar i nuvaran-
de anläggning är nödvändiga oaktat en eventuell utbygg-
nad. HEMABs bedömning är att investeringsbehovet de 

är också viktiga för att förbättra arbetsmiljön. Om dessa 
inte prioriteras och utförs kommer det vara svårt att bibe-
hålla och hitta ny personal.

Biogödsel

betyder att innehållet i gödseln uppfyller de tydliga krav 
-

ringen att biogödseln är framställtd av matavfall, att den är 
hygieniserad och uppfyller krav gällande lågt innehåll av 

har inlett en process för.

Fördelen med KRAV är att det ökar möjligheterna till av-
sättningen av densamma, då den får användas för ekolo-
gisk odling. 

att tillsätta egna resurser. 

-
bro. Avtalet är inte ekonomiskt gynnsamt för HEMAB, 
men det innebär avsättning av gödseln vilket i dagsläget 
annars är svårt. 
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LIVSCYKELANALYS PÅ HEMABs BIOGAS

HEMAB har under våren haft en student som genomfört 
en livscykel analys igenom ramen för ett examensarbe-

beträffande bl.a. CO2. I livscykelanalysen har som del-
-

tekterats. i en s.k. ”Well-To-Wheel” analys. Det vill säga en 
bedömning av vilken miljö påverkan en viss produkt eller 
tjänst har under hela dess livslängd.

-
kluderade i livscykeln för HEMABs bioagas. Miljöpåverkan 
för dessa processer sammanställs genom beräkningar i 
en speciell mjukvara till en slutgiltig miljöpåverkan för HE-
MABs biogas. Inkluderat i beräkningar är livscykeldata för 
de produkter som krävs eller ersätts i biogasproduktionen. 
De minskade behovet av konstgödsel är inkluderat i be-

räkningarna. Då konstgödsel kräver energikrävande pro-
cesser medför denna inkludering en positiv påverkan av 
livscykeln för HEMABs biogas.

Tabell 1 visar ett jämförselse diagram mellan HEMABs 
fordonsgas, diesel och HVO. HEMABs fordonsgas blir 
ofta ifrågasatt och jämfört med HVO, men denna ”Well-
To-Wheel” analys visar på att HEMABs fordonsgas är ett 
mycket bättre alternativ i jämförelse med både diesel och 
HVO. 

Att Co2-eq är låga för fordonsgas är ingen nyhet, men det 
inspirerar till fortsatt dedikerat arbete att mer av HEMABs 
biogas når marknaden när det bidrar till att sänka CO2 
utlsläppen med ca 92 %. 

Detta arbete illustrerar även ett annat perspektiv som ofta 
glöms i diskussionen om hanteringen av matavfall. Idag 
skickar t.ex. många kommuner matavfall till förbränning 
och tillverkning av fjärrvärme. Detta alternativ är miljömäs-
sigt mycket sämre än att tillverka biogas genom rötning, 

Tabell 1: Skillnaden mellan olika behandlingsmetoder av matavfall 

och det kommer således bli förbjudet från 2022. Tabell 
1 nedan visar på en studie som är gjord av Bernstad & la 
Cour Jansen (2011). 

Studien på att rötning den mest fördelaktiga metod att 
använda vid behandling av organiskt avfall ur klimatsyn-
punkt. Under 2019 uppgraderades drygt 50 % av den 
producerade fordonsgasen på Äland, vilket är mer än de 

kg CO2-eq

Förbränning

Kompostering -4 576

Rötning - 9 199

Tabell 1: Miljöpåverkan av olika bränslen
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Bild 2: Processbeskrivning för LCA  beräkningar
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NYTTAN MED BIOGAS

Cirkulär ekonomi
För att förstå nyttan med biogasen måste den linjära och 
cirkulära ekonomin beröras, se bild 2. De senaste decen-
nierna har vi blivit vana vid en värld där linjär ekonomi med 
stark ekonomisk tillväxt eftersträvas. Den linjära ekonomin 
baseras väldigt förenklat på att vi utvinner naturresurser, 
som vi producerar produkter av, som sedermera konsu-
meras och till sist kasseras. Den samlade forskningen 
kring klimatförändringarna påvisar att detta inte längre är 
hållbart, och att en omställning till en cirkulär ekonomi är 
nödvändig. Således måste en ekonomisk tillväxt skapas 
genom att använda och förädla det vi redan har. För att 
denna utveckling ska gå framåt måste nya sätt att värdera 
kostnader för kretsloppsbaserade samhällsnyttor imple-
menteras.  

Biogas förknippas ofta med fordonsgas och den klimat-
nytta den ger jämfört med andra drivmedelsalternativ. 
Biogasproduktion av matavfall ger dock mer än bara for-
donsgas. Den bidrar till många samhällsnyttor både i pro-
duktions- och konsumtionsleden. Till exempel bidrar an-
vändning av biogas till en bättre luft, minskad övergödning 
och en generellt förbättrad avfallshantering. 

Linköpings Universitet genomförde 2016 tillsammans 
med BRC (Biogas Research Center) en studie som vi-
sade att biogas direkt eller indirekt bidrar till att nå FNs 
alla globala hållbarhetsmål. Biogasproduktion är en tydlig 
kretsloppsprodukt och således ett bra exempel på hur cir-
kulär ekonomi kan fungera och hur vi gör mer med mindre 
miljöpåverkan. 

Miljönytta

miljönyttan med biogas. Ofta belyser rapporter en nytta i 
taget, för att möjliggöra en enkel jämförelse med andra 
alternativ, som ofta bara har en miljönytta. Att beskriva 

och framförallt jämföra miljönyttan med biogas är kom-
-

tion är till exempel högt i avfallstrappan då återvinningen 

En stor nytta som biogasanvändningen medför är 
utsläpps reduktionen av CO2 vid användning av biogas 
som fordonsgas. I jämförelse med bensin och diesel är 
minskningen av CO2-utsläpp i för HEMABs fordonsgas 
92 %. 
Insamling av matavfall har också visat sig ge en spin 

UTVINNING TILLVERKNING ANVÄNDNING DEPONERING

TILLVERKA

FÖRÄDLA / 
ÅTERVINNA

ANVÄNDA

LINJÄR EKONOMI CIRKULÄR EKONOMI

Deponering

Energiutvinning

Återvinning

Återbruk

Förebyggande

BIOGÖDSEL

Bild 2: Skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi. 

Bild 3: Avfallstrappan
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off-effekt i form av ökad utsortering av annat avfall,  
vilket minskar volymerna restavfall, vilket antas ge en ökad 
miljönytta.

Ekonomisk nytta
-

skriva den ekonomiska nyttan av biogas. I ett nationellt 
perspektiv skulle ökad användning av biogas sannolikt 
bidra till minskade kostnader för hantering av klimat-
förändringar kopplat till växthusgasutsläpp. Biogas bidrar 
till förbättrad luftkvalitet p.g.a. minskade partikelutsläpp, 
vilket sannolikt minskar relaterade kostnader för sjukdo-
mar och dödstal.

Ökad användning av biogas bidrar till att företag och orga-
nisationer kopplade till biogasproduktion kan satsa mer på 
forskning och utveckling. Sannolikheten är stor att det kan 
generera kunskap som kan exporteras till andra länder. 
Sverige rankas som världens näst mest innovativa land 
enligt WIPOs (World Intellectual Property Organisation) 

att utveckla och vara innovativ i Sverige. 

Fordonsgasen kan skapa förutsättningar för att  
minska kostnaderna för drivmedel inom transport-
sektorn. Att övergå från bensin eller diesel innebär ofta 
en kostnads minskning för drivmedel med mer än 20 %.  
Detta gäller både för bilar, bussar och tunga fordon.  
Sannolikt kommer fordonsgas bli ännu mer ekonomiskt 
fördelaktig i takt med att användningen av biogas ökar 
parallellt med högre kostnader för fossila bränslen.

I jämförelse med andra biodrivmedel, så som HVO, är 
lokal producerad biogas också konkurrenskraftig. HVO är 
idag aningen dyrare än normal fossildiesel. Eu har även 
ställt krav på att max 7 % av förnybara bränslen för väg- 
och rälstransporter får komma från grödobaserade bräns-
len. Detta för att undvika att skog omvandlas till åkrar där 
snabbväxande grödor ska användas till biodrivmedel, samt 
för att skydda regnskogen. Priset på HVO riskerar således 
att stiga på grund av brist på råmaterial för att tillverka 
den. Närproducerad fordonsgas kan alltså ge minskad 
sårbarhet för bl.a. upphandlande enheter i länet.

Kommunala krav
Alla kommuner har krav på sig att senast 2021 erbjuda 
insamling av matavfall. Detta kommer initialt innebära att 
mängden matavfall kommer öka. De vanligaste alternati-
ven till behandling av matavfall är idag antingen kompos-
tering eller förbränning. 

Kravet som kommer 2021 innebär dock att matavfallet 
ska behandlas organiskt genom till exempel rötning eller 
kompostering. Således kommer inte förbränning av mat-
avfall vara ett alternativ efter 2022. Fördelen med rötning 
är att miljönyttan är större än genom kompostering efter-
som både näringen och energin utnyttjas. Vid komposte-
ring avgår ca 50% av energin som värme. 

Bild 4: HEMABs cirkulära behandling av matavfall
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MARKNADSBEDÖMNING

Matavfall
Sannolikt kommer mängden insamlat matavfall att öka 
p.g.a. nya kommunala regler. HEMABs anläggning är 
strategiskt placerad i förhållande till alla kommuner i Väs-
ternorrland. Det betyder att transporterna till HEMAB blir 
ekonomiskt fördelaktig, samtidigt som miljöpåverkan blir 
minimal för transporterna av matavfallet. 

Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik bedriver idag 
insamling av matavfall. HEMAB gjorde våren 2018 en 
under sökning bland de övriga kommunerna i Västernorr-
land med förhoppningen att få insikt i deras planer. Svaren 
var relativt entydiga: alla kommuner har att påbörja insam-
ling inkluderat i sina avfallsplaner, men tidsplanen är mer 

utreder möjligheten att bygga ut sin biogasanläggning. 

Naturvårdsverket har publicerat en rapport som visar att 
varje invånare 2016 producerade 97 kilo matavfall i hus-

-
vånare, vilket innebär att den totala potentialen i länet är 
cirka 24 000 ton matavfall per år. Svårigheten ligger i att 

Om allt matavfall rötas i en biogasanläggning är mängden 
matavfall omräknat till energi i fordonsgas cirka 28 GWh. 
I tabell 2 har HEMAB gjort en samlad bedömning om vad 
som är rimliga insamlingsvolymer de kommande åren, och 
således utgör det en bedömd marknadspotential.  

Fordonsgas - Biogas
Marknaden för fordonsgas tillverkad av biogas har en god 
framtid i det omställningsarbete som Sverige står inför. 
Det kommer säkerligen behövas en mix av en rad olika 
bränslen för att få till stånd en omställning. Övergår alla 
privatpersoner till elbilar får elnäten bekymmer och om 
alla börjar köra på HVO kommer inte resurserna i dags-
läget räcka. Således kommer biogas att ha en roll att fylla 

malus -system som medför en bonus på 10 000 kr vid köp 
av en gasbil. Förmånsvärdet på en gasbil är 40 % lägre än 
på en bensin- eller dieselbil. Dessutom är drivmedelskost-
naderna cirka 15-20 % lägre jämfört med bensin och  
diesel. Incitamenten är redan idag goda för att privat-
personer ska överväga tanken att nästa bil är en biogasbil 
iställer för en fossildriven bil.

Miljönyttan är tydlig i att framställa biogas av matavfallet, 
speciellt om man ställer den i perspektiv mot alternativet, 
som är förbränning. Då blir det i bästa fall fjärrvärme av 
matavfallet, vilket inte medför samma miljönytta som bio-
gasen. Det ska även tilläggas att det i många aspekter 
är positivt att använda inhemskt och lokalt producerat 
drivmedel. Dels för att det direkt medför mindre miljö-
påverkan, men även eftersom spårbarheten ökar vilket ger 
bättre kontroll på miljöpåverkan. 

HEMAB har genom att arbeta efter sin vision att  
skapa innovativ samhällsnytta redan satsat på att bygga 
en småskalig biogasanläggning med tillhörande tanksta-
tion. Detta medför att HEMAB kan leverera fordonsgas till 
miljömedvetna bilister, samtidigt som återvinnings bilarna i 
Härnösand kan drivas på ett bränsle som de facto samlas 

Bild 5 : Närliggande kommuner som kan tänkas skicka matavfall till HEMABs anläggning. Cirklarnas storlek visar 
symboliskt mängden matavfall från respektive kommun. 
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in när de nyttjas. Detta är naturligtvis gynnsamt för mil-
jön, men även den ekonomiska aspekten är positiv, då  
HEMAB kan producera och till viss del vara självförsörjan-
de på bränsle. 

Utvecklingen för den tyngre transportsektorn går snabb-
are fram än för personbilar. Fordonstillverkarna satsar på 
utveckling av nya och effektiva fordon både för kompri-

HEMAB tillverkar och distribuerar i dagsläget endast 
CBG. Det är en relativt stor investering att bygga en an-
läggning som konverterar CBG till LBG, vilket inte är in-
räknat i denna kalkyl.

LBG i Sverige och även i Norrland. De planerar att bygga 
tankstationer och produktionsanläggningar längs norr-
landskusten. De har även indikerat och är beredda på att 
teckna ett ”Letter of Intent” med HEMAB gällande köp 

biogas om HEMAB satsar på en anläggning för produk-
tion av LBG. 

HEMAB bedömer dock att marknadspotentialen för CBG 
idag är på frammarsch och tillräckligt stor, speciellt om 
kommuner och andra statliga myndigheter utnyttjar upp-
handlingar som verktyg för att ställa krav på att en omställ-

-
tionsbilar som kan operera i regionen som drivs på CBG. 
För att skynda på övergången till fossilfria fordon hjäl-
per det om upphandlingar pekar på biogas som bränsle.  

skulle innebära ett stort steg framåt.

idag säljer vid tankstationen i Härnösand och till AGA. Ett 
-

en vid tankstationen. Till exempel bör organisationer som 
använder sig av LOU se över möjligheterna att använda 
biogas i respektive kravställning. Det är både bra för miljön 
och ekonomin. 

Försäljning 
fordonsgas

2018 20191) 20201)

Tankstation 98 897

AGA 64 167 1 000

Tabell 3: HEMABs försäljning av fordonsgas
1) Bedömd prognos

Biogödsel
I rötprocessen för framställning av biogas uppkommer en 

 
positiva effekter. Framför allt sluter det kretsloppet när det 
återförs till jorden för odling av nya grödor som till viss del 
blir matavfall.  

Åkermark som brukas behöver kontinuterligt gödslas för 
att den ska bibehålla sin bördighet. Biogödsel kan med 
fördel användas som substitut för importerat konst gödsel, 
vilket bidrar till energibesparingar då produktionen av 
konstgödsel är energikrävande. Därtill är biogödsel ett 
organiskt gödsel som återför viktiga tillskott av mikro-
näringsämnen vilket konstgödsel inte gör. 

ställs stora krav på en biogasanläggning för att få certi-
-

vilket skapar en trygghet för de jordbrukare som väljer att 
gödsla sin åkermark med biogödsel. 

Gödsel godkänt enligt SPCR120 får ansöka om att bli 
-

ning, eftersom efterfrågan på biogödsel ökar då det kan  
användas till ekologiska odlingar. HEMAB har p.g.a. detta 

-
ra sitt biogödsel. 

HEMAB har dessutom sedan det fattade inriktningsbeslu-
tet anlitat en konsult som arbetat med en utredning för att 

HEMAB om möjligt kan använda för lagring av producerat 
biogödsel. Investeringskalkylen innefattar ingen ytterliga-
re brunn för lagring i direkt närhet till biogasanläggningen. 

kommunen. Storlekarna och kvaliteten på dessa brunnar 
är idagsläget okända, men antalet visar att möjligheten till 
satellitbrunnar är goda. HEMAB har även inlett en dialog 

ca 1200 m  kapacitet. Det kommer dock krävas att HE-

vara tillgänglig. 

Studien som HEMABs konsult har utfört nämner även 
i området kring 

gamla Utansjö bruk. En fortsatt utredning är inledd för att 
bedöma möjligheterna att använda de gamla reningsbas-
sängerna som potentiella brunnar för biogödsel.

Utredningen har även analyserat länets odlingsarealer. 
-

lingsarealen om 12 610 ha är eko-arealer, total odlings 
areal ca 47 000 ha. En hållbar gödselgiva är ca 15 ton 

avsättning de ca 8000 ton biogödsel som genereras vid 
en fullt utbyggd anläggning. 
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Kommun 2018 (Ha) Eko-2018 (%)

Ånge

Timrå 565 24 %

Härnösand 521 16 %

Sundsvall 1 449 15 %

Kramfors

Sollefteå

Örnsköldsvik 27 %

Summa: 12 610

Tabell : Eko-Odlingsarealer för länets kommuner

 

Kommunala och regionala planer
Flertalet av de lokala och regionala energi- och klimat-
planerna omnämner biogas som ett bra alternativ till die-

är positivt. Förhoppningen är att arbetet med upprättandet 
av dessa planer innebär att användningen av biogas ökar. 
Flertalet planer är på väg att bli uppdaterade och revide-
rade och i och med detta hoppas HEMAB att en grund-
lig uppföljning sker för att säkerställa en god och cirkulär 

ses som en pusselbit för omställning av transportsektorn. 
Däribland DAFI (Directive on infrastructure for alternati-
ve Fuels) som ålägger medlemsstaterna att säkerställa 
möjligheterna till köra fordon med alternativa drivmedel, 
däribland fordonsgas, längs de viktiga vägstråken av EU. 
Förmodligen kommer den s.k. bottniska korridoren, som 
sträcker sig från Stockholm till Helsingfors – genom 
Västernorrland – runt den bottniska viken att ingå bland 
dessa vägstråk.  (https://bothniancorridor.com/viktiga-ut-
skott-rostade-for-korridorforlangningen/)
Ett annat direktiv som gynnar fordonsgas är EU:s rena 
”fordons direktiv”, CVD (Clean vehicle directive). Direktivet 
ställer krav på hur offentliga verksamheter ska upphandla 
fordon och transporttjänster. (https://ec.europa.eu/trans-
port/themes/urban/clean-vehicles-directive_en )

Beredskap
Rådande tider beträffande beredskap i sammanhanget 
viktigt att poängtera. Förhoppningsvis kommer fordons-
gas från HEMAB spela en viktig roll i ragionala planer för 
beredskap. I dagsläget är det svårt att konkretisera nyttan, 
men det skulle vara en trygghet om samhällskritiska for-
don drivs på biogas. Länsstyrelsen har t.ex. fått informa-
tion från regionen att ambulansfordon i länet årligen för-

säkerställa dess bränsletillgång om dessa fordon övergick 
till biogas.

tion för möjlighet till optionsår på nu gällande avtal. 

HEMAB har tillsammans med konsultbolaget WSP ge-
nomfört en studie som visar att regionsbussarna i Väs-
ternorrland med fördel kan drivas med fordonsgas och i 
synnerhet på komprimerad sådan (CBG). 

-
ra alla linjer i regionen, vilket genererade en kilometer-
produktion om 9 625 155 km. En modern biogasbuss 

total förbrukning för hela regionnätet om 28,8 GWh per 

I dagsläget används bussar med dieselmotorer som tankar 
HVO100, en så kallad biodiesel, i Västernorrland. Miljö-
nyttan med HVO är ofta omdebatterad, eftersom den öka-
de efterfrågan gör att palmolja eller PFAD (restprodukt 
från palmoljeproduktion) måste användas för att tillverka 
HVO. I Sverige försöker leverantörerna att använda rest-
produkter från skogsindustrin (till exempel tallolja) för att 
minimera behovet av PFAD och palmolja, men eftersom 

kring tillgången på restprodukter från skogsindustrin. Det-
ta medför en risk för ökad inblandning av PFAD. 

Stad (Prod) Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Sundsvall Timrå Härnösand Ånge

Kramfors 0 41 85 91 79 44 184

Sollefteå 41 0 119 121 86 211

Örnsköldsvik 85 119 0 155 141 104 247

Sundsvall 91 155 0 15 95

Timrå 79 121 141 15 0 106

Härnösand 44 86 104 0 145

Ånge 184 211 247 95 106 145 0

Tabell 4: Avstånd mellan bussdepåer och produktionsplats. 
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Bränsleleverantörer har idag krav på sig att reducera  
användningen av fossilt bränsle, så kallad reduktionsplikt. 
Detta innebär att de ofta väljer att blanda in biobränslen 
i sina fossila bränslen. Med det följer att det även råder 
en osäkerhet kring tillgången på HVO100 (100 % HVO), 
vilket även riskerar att påverka priset på bränslet. 

drivas på bränsle som är lokalt producerat på mat avfall. 
 

driva regionsbussar med fordonsgas kommer det på-
skynda omställningen till förnyelsebara bränslen. Det 
som krävs för att påskynda omställningen är att ett antal 
tankstationer upprättas vid ett antal bussdepåer i länet. 
Studien visar att om tankstationer för fordonsgas upprät-
tas på bussdepåerna i Sundsvall, Kramfors, Örnskölds-
vik, Timrå och Ånge kan alla regionsbussar drivas med 
fordons gas. Investeringen som krävs är uppskattad till  

genom Klimatklivet är stor. 

WSP studie visar att avståndet mellan pro-
duktionsanläggningen i Härnö sand och kring-
liggande kommuners bussdepåer gör att  
anläggningen lämpar sig väl som distributionshub. En nor-
mal tumregel är att transportavståndet är lönsamt under 

 
avståndet från Härnösand till respektive bussdepå i länet 
är under 15 mil. En fördel som också bör nämnas är att 
bussar med fördel drivs på komprimerad fordonsgas istäl-

metan om de står en längre tid. Metan är en mycket kraft-
fullare växthusgas än koldioxid, vilket således medför en 
negativ miljöpåverkan. 

goda chanser att få stora statliga bidrag till att upprätta 

tankstationer i regionen. Det kommer behövas en mix av 
olika fossilfria bränslealternativ för att vi ska nå klimat-
målen, således krävs det att kommuner och regioner  
använder upphandlingar som verktyg för att få till stånd 

-
går till ca 29GWh, en utbyggd anläggning kan producera 
en stor del av detta 15-18GWh. 

avtal baserat på biogasdrift. Gävle har ställt krav i sin kol-

biogas. Det är denna typ av avtal som bidrar till att en om-
ställning sker, det krävs att stora aktörer står för långsik-
tiga avtal. Då kan bra och gynnsamma möjligheter skapas 
för andra företag, och riskerna minimeras samtidigt för de 
aktörer som väljer att satsa på biogas. 

Samarbeten och samverkan 
HEMAB har haft en dialog gällande samarbeten med kom-
muner i länet. Avsikten var att mynna ut i ett samverkans-
avtal och ett utnyttjande av det så kallade Hamburg- 
undantaget i LOU. HEMAB har fört diskussioner med 

sådant avtal. Det visade sig dock av olika skäl vara en ut-
maning att utnyttja detta undantag, och framför allt är det 

det varit svårt att få information om huruvida alla kommu-
ner kan satsa för att erbjuda samverkan i ett sådant avtal. 

I denna utredning har även ett upplägg baserat på ett 
gemensamt bolag beaktats. Generell kan ett gemensamt 
bolag ge upphov till bra och givande sammarbeten. I detta 

-

eller kommunala bolag måste HEMAB genomföra en ”due 
dilligence” på nuvarande anläggning. Detta för att sätta ett 
värde på nuvarande anläggning. De parter som därefter 
ska ingå i det gemensamma bolaget måste kompensera 

är svårt idag att värdera HEMABs anläggning, men det 

Parameter Biogas HVO100 Kommentar

CO2 reduktion +++ +++ Jämfört med diesel så minskas CO2-utsläppen 86 % med fordonsgas och 88 % med 
HVO (källa: HBK). I beräkningen är utsläppen från produktion och distribution med-
räknade.  I dessa siffror är dock inte användade av biogödsel inräknat. Om biogödsel-
användningen skulle tas med skulle det innbära att CO2-utsläppen minskas med upp 
emot 140 % jämfört med diesel.

Övriga föroreningar +++ ?

(PM10, PM2.5)

Inköp/driftekonomi +++ +++
nu tillgängliga på marknaden, med samma bränsleförbrukning som dieselbussar. Urva-
let av bussar med låg förbrukning är begränsat idag. Din Tur har uttryckt en oro kring 
prisutvecklingen och indexeringen för HVO.

Råvaror +++ +++ Biogasens råvaror i regionen utgörs av matavfall. Då HVO produceras av avfall (tallolja 
med mera) håller den samma höga värde som biogas. Dock är avfallsfraktionerna be-
gränsade och vissa producenter använder bland annat palmolja för sin produktion.

Regional produktion +++ ?
för HVO ser ut idag är oklart och ej utvärderat. 

Tabell 5: Jämförelse mellan biogas/fordonsgas och HVO som drivmedel
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kan bli kostsamt att bli delagare i ett gemensamt bolag. 
Ett resultat kan då bli att det blir en mindre grupp delägare 
och således ett svagare samarbete. 

I Inriktningsbeslutet för utbyggnationen av biogasanlägg-
ningen föreslogs att HEMAB inte skulle införa ett sam-
verkansavtal p.g.a. svårigheterna att få information om vad 
närliggande kommuner kan bidra med i ett sådant avtal. 
Under perioden fram tills idag har HEMAB fortsatt att ar-
beta med möjliga vägar fram för visst samarbete. 

HEMAB har haft en diskussion med en upphandlingsjurist 
-

tagning av matavfall inklusive rabattmöjligheter beroende 
om respektive upphandlande part köper tillbaka delmäng-
der av biogas/biogödsel. Juristen har fört en dialog med 

inget formellt hinder till denna typ av upphandlingsförfa-
rande. Dock måste vissa aspekter beaktas när upphand-
lingen sker och förfarandet är i dagsläget oprövat.

HEMAB har också haft fortsatt dialog gällande möjlighe-
terna till ett samverkansavtal med konsultbolaget Rang-
ola. HEMAB har uppdrog Rangola att göra ett förslag på 
hur ett samverkansavtal kan utformas baserat på ett hy-
potetiskt scenario. Detta för att HEMAB ska se huruvida 
det är möjligt att gå vidare med ett skarpt arbete med att 
skapa ett samverkansavtal. 

Givet komplexitet i denna situation kan HEMAB komma 
att satsa på en anläggning i egen regi och med samma 
prisstrategi som i övrigt används på HEMAB - Låga priser 
och inte vinstmaximerande. Genom Härnösands strate-
giska position i länet bör HEMABs möjligheter att vinna 
upphandlingarna i länet anses goda. Det vi önskar från 
respektive kommun är att de därefter bidrar till att inklu-
dera biogas som drivmedel i kommande upphandlingar för 

avfall. Detta kan alla parter bland annat utnyttja i media för 
att stimulera insamlingen av matavfallet. 

biogasproducenter. Flera aktörer blir starkare tillsammans 
i att hjälpa varandra driva på arbetet för ökad använd ning 
av biogas, och skapar även möjligheter till olika samarbe-

forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU), vilket är viktigt 
för alla producenter oavsett bransch. 

Matavfallet från 

Härnösands kommun kan årligen 

driva buss 201* 

* Buss 201 trafikerar med flertalet avgångar dagligen Härnösand - Sundsvall
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Regeringens biogasutredning (SOU 2019:63)
Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en utredning om 
de långsiktiga förutsättningarna för biogasproduktion i 
Sverige. Utredningen var klar i december 2019 och den 
visar på möjligheterna med biogas och att Sverige bör sat-
sa nationellt på att utveckla biogasen. 

Regeringens syfte med biogasmarknadsutredningen var 
att: 
• Analysera biogasens konkurrensvillkor
• Kartlägga och värdera biogasens nyttor
• Analysera biogasens roll för nå energi och klimatmå-

len
• Analysera vilken sektor som biogasen gör störst nytta
• 

kan ändras, kompletteras eller ersättas med nya.

HEMAB anser att biogasmarknadsutredningen har gjort 
ett väldigt bra och genomarbetat betänkande. HEMAB 
styrker utredningens förslag och önskar att de genom-
förs redan till den första januari 2021. Rådande tider där 
beredskapshovet är väldigt aktualiserat, vilket belyser 
möjligheterna med ett lokalt producerat bränsle för att 
säkerställa att bl.a. de kommunala och regionala organi-
sationerna kan fungera. Nedan följer några förslag som 
utredningen föreslår:

• Huvudsakligt mål med utredningen: Produktionen och 
användningen av biogas i Sverige ska på ett ända-

målsenligt sätt bidra till att de av riksdagen beslutade 
energi och klimatmålen uppnås samtidigt som den 
inhemska biogasproduktionens övriga samhällsnyttor 
tas till vara.

• Fortsatt skattebefrielse och utökat produktionsmål på 

• Stödpaket 1, Föreslår ett antal produktionspremier för 
att bl.a. öka svensk produktion av biogas samt att bi-
dra till minskade metanutsläpp.  

 1) Gödselgaspremie: 40 öre/kWh

• Stödpaket 2, behöver utredas ytterligare men föresla-
get innebär bl.a. möjliga att lån och garantier erbjuds 

Utredningen påvisar att ett stöd till biogasproduktion ger 
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INVESTERINGSFÖRSLAG

Utbyggnad av anläggningen
-

ligt anläggning i Äland enligt bild 6. Målet är att inkludera en  
ytterligare rötkammare i nuvarande anläggningsstruktur. 
Nuvarande anläggning är uppbyggd så att det är möjligt 

den totala anläggningen effektiv och konkurrenskraftig.  

m  och en på 170 m . Investeringsförslaget bygger på att 
ytterligare en kammare om 1 250 m  anläggs bredvid de 

-
ens rötningskapacitet med 10 000ton/år, vilket meför att 
den kompletta anläggningen kan röta upp ca 15 000 ton 
matavfall per år. 

En av HEMABs styrkor är kunskapen att driva en bio-
gasanläggning med en effektiv organisation. För att  
säkerställa god arbetsmiljö och effektivitet är det väsent-
ligt att investera i en förbehandling av matavfallet. Det-
ta skulle redan idag effektivisera processen och minska 
onödiga kostnader på grund av oönskade driftstopp, med 
bland annat övertid som följd. Utan förbehandling av av-
fallet så fastnar det mycket icke organiskt material (plast 
och metall) i rötkamrarna, rörledningar och pumpar. När 
detta händer måste anläggningen stoppas för rengöring, 
vilket är väldigt tidsödande, samt att det därefter tar tid att 
få rötprocessen i full drift igen. 

Det är en nödvändig förbättring att inrymma en förbe-
handling och mottagning (ca 120m ) av matavfall under 
tak. Däför inkluderar utbyggnaden en utbyggnad av mot-
tagningshallen. För att driva en effektiv anläggning är viss 
grad av automatisering viktig, därför anser HEMAB att 
transport av matavfall från mottagning till förbehandling 
ska automatiserat istället för dagens hjullastare. Bild 7 vi-
sar hur projekteringen har beräknat storleken på den nya 
förbehandlingen och mottagningen. 

För att minimera hanteringen och lagringen av fast matav-
fall planerar HEMAB att lagra förbehandlat substrat i en 
stor tank (ca 125m ). Därefter kan matavfall automatisk 
distribueras med pumpar till de olika rötkammarna, vilket 

rötkammrarna. 

HEMAB ser idag ett visst ökat behov av mottagning av 

öka ännu mer. Därav inkluderar utbyggnaden en större 

 stor och kommer efter utbygg-
naden för att hantera rejektvatten från förbehandlingen 
samt vara uppsamlingpunkt för eventuell lakning av lag-
rat matavfall. Detta tillsammans med att mottagningen av 
matavfallet kommer ske under tak bedömmer HEMAB ha 
stor positiv  inverkan på lakvattnet i stort ifrån Äland . 

Bild 6: HEMABs cirkulära behandling av matavfall

Befintlig anläggning

Planerad anläggning

Rörledning Substrat

Rörledning Gas
Väggräns

1

2

3

9

4

5

7 8

6

11
10

13

15

14

16

1) Mottagningshall, ny del
2) Tippficka
3) Skruvtransportör
4) Separator och kross
5) Vattenavskiljare för plast
6) Pumpar och teknisk styrning
7) Tank för flytande avfall (fett)
8) Tank för färdigt substrat
9) Rötningskammare nr 3
10) Processhall, ny del
11) Hygieniseringsenhet
12) Separator (fast och flytande)
13) Gasförbehandling
14) Gasuppgradering
15) Kompressorstation
16) Flakplatser, fordonsgas
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Då mer matavfall kommer rötas i anläggningen är det nöd-
vändigt med ytterligare hygieniseringutrustning då den 

som en utbyggd anläggning skulle hantera. Fördelen med 
att det blir två stycken hygieniseringsdelar är att det ska-
pas en viss redundans så att anläggningen kan fungera 
även vid viss driftstörning. 

Efter rötkammaren och hygieniseringen pumpas rötresten 

biogödsel. Denna del behöver utökas med ytterligare en 

Biogasproduktionen kommer öka från dagens dryga 
100Nm . 
Dagens anläggningen är inte dimensionerad för den-
na produktionsökning. Tillsammans med rötkammaren 
är gashanteringen de största kostnadsposterna i inves-
teringen. Gashanteringen måste med byggas ut med en 

-
ring av producerad biogas. Initialt planerade HEMAB för 
att klara lagring av gasproduktionen under en långhelg ca 

-
derna för utbyggnaden. Det medför att viss rangering av 

att dagens investering är baserad på en utbyggnad med 

 

Projektering
Sedan HEMABs styrelse beslutade om ett inriktningsbe-
slut att genomföra utbyggnaden av anläggningen i Äland 
har HEMABs utvecklingsavdelning arbetat med projekte-
ring av utbyggnaden. Det har bl.a. inneburit en genom-
lysning av nuvarande anläggningspotential för att i detalj 
förstå vilka delar som behöver byggas ut. Därtill har beräk-
ningar genömförts för att skapa en korrekt dimensione-
ring av den potentiella utbyggnaden. Den viktigaste delen 
i arbetet har varit att upprätta den slutgiltiga kalkylen för 
anläggnigen. Målsättningen med detta projekteringsarbe-
te har varit att lägga grunden för kommande upphandling-
ar och detaljprojekteringar. 

Organisation
HEMABs nuvarande anläggning drivs av cirka två heltids-
personal på Älands återvinningsanläggning. För att hitta 
lönsamhet i driften av en biogasanläggning krävs det att 
organisationen är optimerad. Om HEMAB väljer att byg-
ga ut kommer ett behov av en utökad organisation upp-
stå för att driften ska fungera tillförlitligt. Kompetens bör 
tillgodoses inom processtyrning och optimering. Därtill  
behöver driftorganisationen utökas för att klara den dagli-
ga driften, men framförallt jourverksamheten. HEMAB har 
historiskt sammankopplat jourverksamheten med andra 
affärsområden som redan har jour. En biogasanläggning 
är en komplex anläggning, och således behövs det god 
kunskap om den för att arbetet ska fungera bra. Detta var 
svårigheten när personer från andra verksamhets områden 
ombesörjde jourverksamheten. 

Produktionsberäkning (Teoretisk för ut-
byggnaden)

Kommentar

Inmatat matavfall (Ton) 10 000

Producerad biogas (Nm3) 2 000 000

Producerad fordonsgas (Nm3)

Producerad fordonsgas (kg)

Energiproduktion (GWh) 10,6

Biogödsel (Ton) 4 876

Tabell 6: Bedömd produktionskapacitet för endast den utbyggda delen av anläggningen
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Bild 7: Dimensioneringberäkning av mottagning och förbehandling av matavfall.
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Investeringskalkylen för en utbyggnation av biogas-
anläggningen baseras på ett behov av fyra heltidstjäns-
ter. Med rätt kompetens så bedöms detta vara en rimlig 
orga nisation. Om HEMAB därefter träffar bra och givande 

-
ning mellan parterna, vilket möjliggör en mindre organi-
sation. 

Kalkyl
Investerings- och resultatkalkylen tar enbart hänsyn till ut-

-
gasanläggning. Detta gäller i synnerhet mängden motta-
get matavfall, som med utbyggnaden ökar anläggningens 
kapacitet med c:a 10 000 ton per år till en total på c:a 15 
000 ton per år. I kalkylerna står även mängden produce-
rad biogas och såld fordonsgas i relation till kapacitetsök-
ningen, dvs 10 000 ton per år, och som ett genomsnitt 
över hela avskrivningstiden (20 år). Det betyder också att 
nuvarande kapacitet om c:a 5000 ton per år och motsva-
rande gasutbyte inte beaktas i de olika scenarierna nedan.

Notervärt är att de olika procentsatserna för respektive 
scenario nedan är uppskattningar, men samtidigt koppla-
de till listade risker; t.ex. ska matavfallet upphandlas och 
HEMAB förlorar kanske chansen att ta hand om maximal 
potential. Vidare, avseende produktion och försäljning av 
fordonsgas, så måste risker såsom ej optimalt gasutbyte, 
övrig driftstörning samt problem med avsättning beaktas, 
vilket görs med 100%, 80% resp. 60%.

Tabell 8 visar vilka matavfallsmängder och gasmängder 
dessa olika scenarion baseras på. 

Scenario Optimis-
tiskt

Realistiskt Pessimistiskt

Matavfall 
(ton/år)

9 000 7 000 5 000

Såld mängd 
Fordonsgas 
(kg/år)

720 900 498 400

Tabell 8: Grunduppgifter för intäktsscenarion

Kostnaden för uppförandet av utbyggnaden är baserad på 

från leverantörer. För att skapa förståelse för investering-
ens storlek har HEMAB brutit ned den i greppbara detal-
jer, se tabell 6. Generellt för alla scenarion är att kapa-

vilket medför att cirka 4 500 ton matavfall rötas per år och  
400 000 kilo fordonsgas produceras och säljs. 

Kostnaderna antas vara lika stora för dessa tre scenarion. 
Detta antagande är rimligt då de största kostnaderna inte 
är beroende av produktionsvolymer utan är fasta kostna-
der. Alla scenarion beräknas utifrån att anläggningen år 
ett och två inte når full potential på grund av intrimning av 
behandlingsprocesser, vilket innebär minskade intäkter. 

Prisstrategi
HEMAB arbetar efter direktivet att i största möjliga  
utsträckning hålla låga priser gentemot sina kunder. 
HEMABs prisstrategi borgar för att möjligheter att vinna 
upphandlingar för mottagning av matavfall bedöms goda, 
samt att relationen med de kommunala kunderna stärks, 
då HEMAB visar på stort ansvarstagande för regionen. 
Det kan även vara fördelaktigt för alla parter om de närlig-
gande kommunerna upphandlar mottagning av matavfall 
med reducerade priser om kommunen köper tillbaka for-
donsgas och biogas. 

Investering Summa (TKr) Kommentar

Rötkammare 19 422 1 250m

Mottagning och  
förbehandling

7 618

Hygieniseringsenhet inkl. processhall

Avvattning rötrest 672 Ytterligare separator

Membranupp gradering 7 571 /h

Utb. Gasdist. & värme 1 915

Kompressorstation & 2 279

Detaljprojektering 2 107 Projekterinsstöd

El & automation 2 207

VVS 

Oförutsett 4 215

Summa 51 085

Tabell 7: Bedömd investeringsstorlek på utbyggnaden
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Nettonuvärden
Nettonuvärdet och den beräknade återbetalningstiden 
beror naturligtvis på investeringens storlek. Dock påvisar 
kalkylen att bidrag från klimatklivet har stor inverkan och 
bedömningen är att ett visst bidrag är nödvändig för inves-
teringen ska vara rimlig. 

Den av regeringen beställda biogasutredningen skul-
le medföra ett bra produktionstillskott för anläggningen. 
Skulle HEMAB få både Klimatklivspengar och att produk-
tionsbidraget beslutas kommer kommer investeringen att 
vara mer gynnsam och kunna bidra till HEMABs resultat 
tidigare.

Sammanfattning av kalkyl
Om HEMAB målinriktat arbetar för att uppnå det realistis-
ka och optimistiska scenariot kan investeringen vara både 
avkastnings- och miljömässigt väl motiverad. Kalkylerna 

Mkr. 

Därtill kommer det att uppskattas av närliggande kommu-

säkerställa behandlingen av sitt matavfall 2021. 

Om kommunerna inte når sina insamlingsmål och om 
repress alierna är för små för de kommuner som inte föl-
jer direktivet att samla in matavfall från 2021, är investe-
ringen utmanande. Matavfallsvolymerna kommer då vara 
mindre, och incitamenten att regionalt bedriva ett arbete 
för att utnyttja biogas i kommunernas omställningsarbete 
kommer minska.

Bild 8: Olika nettovärden baserat på olika intäktscenarion
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Klimatklivet
Naturvårdsverket ger bidrag till lokala och regionala inves-
teringar som bidrar till att minska utsläppen av bl.a. CO2. 

HEMAB har för utbyggnaden av biogasanläggningen an-
sökt om bidrag på 50% av investeringen. Ansökan hante-
ras lokalt först av Länsstyrelsen för att slutgiltligen beviljas 
eller avslås av Naturvårdsverket. HEMAB har fått infor-
mation av Länsstyrelesen att de anser att investeringen 
är bra och de anser att HEMAB bör beviljas bidrag för 
utbyggnaden av biogasanläggningen. 

HEMAB var tvungen att skicka ansökan till Naturvårdsver-
ket med en kalkyl som är baserat på ett antal antaganden. 
Detta för att diskussionerna med potentiella leverantörer 
var påbörjade men inte avslutade innan ansökningstiden 
för klimatklivet för denna period utgick. Kalkylen bedöm-
des rimlig och ger en indikation på  investeringens rimligt 
affärsmässiga storlek. 

Nedan är en sammanfattning av den nytta HEMAB pre-
senterade i sin ansökan: 

• Byggnation av en ytterligare rötkammare
• Ombyggnation av nuvarande mottagningsytor till en 

mottagningshall med förbehandling och lakvatten-
uppsamling. 

• Tillbyggnad och installation av ytterligare hygienise-
ringsanläggning 

• Tillbyggnad och installation av ytterligare avvattnings-
utrustning för separeringen av biogödsel

• -
butionssystem och uppgraderingsanläggning

• -
donsgas i länet. 

Ytterligare positiva miljöeffekter
• Minskade utsläpp av försurande utsläpp (SO4)
• Insamling av matavfall bidrar till en förbättrad sorte-

ring av hushållssopor. Detta minskar transporter och 
utsläpp från brännbara fraktioner.

• Utveckling av ett hållbart cirkulärt system.
• Bidrar till biologiskt mångfald då restprodukter kan 

omvandlas till bränslen, istället för att mark ska bru-
kas för odling av grödor som sedermera omvandlas 
till bränsle. 

• Flera kommuner transporterar idag matavfall till för-
bränning. Stor fördel att göra fordonsgas av det is-

HEMABs anläggning. 

Effekter på sysselsättning
En utbyggnad av HEMABs anläggning kommer sannolikt 
innebära att 2st nya arbetstillfällen uppstår. 

Effekter på människors hälsa
Luftföroreningar i idag ett växande problem i landets stä-
der. En ökad användning av fordonsgas jämfört med die-
selbränslen bidrar till att utsläpp av NOx , sot och partiklar 
minskar. Framförallt är det fördelaktigt att driva tyngre for-
don och bussar på biogas för en maximerad nytta. 

En förbränningsmotor som drivs på biogas bidrar till mins-
kat buller jämför med dieselmotorer. 

Klimatnytta
I ansökan till klimatklivet användes en kalkyl där investe-
ringen var 46 Mkr. Att investeringen har ändrats beror på 
att projekteringsarbetet fortlöpt efter tiden för inlämnande 
av ansökan och att framförallt kostnaden för gasuppgra-
deringen ökat. Klimatnyttan beräknades till 1,19 kg-CO2-
eq/kr. I föregående ansökningsomgångar har det behövts 
ca 0,75 kg-CO2-eq/kr för att få stöd. Förutsättningarna är 
således båda för att HEMAB ska beviljas stöd i form av 
klimatklivet. Den information som HEMAB har idag från 
Länsstyrelsen är att beslut ska fattas i Juni, men rådade 
pandemi (Covid-19) kan naturligtvis påverka detta. 
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TIDPLAN

HEMAB har gjort en tidplan för upprättandet av anlägg-
ningen. Målsättningen är att en utbyggd anläggning ska 
vara i drift vid utgången av 2021. Detta är dock med re-
servation för att vissa leverantörer har indikerat långa led-
tider på leveranser. Samt att alla upphandlingsprocesser 
kan dra ut på tiden om diskussioner uppstår. Därtill är det 
svårbedömt huruvida Coronapandemin kommer påverka 
en eventuell utbyggnad. På grund av riskerna har vi över-
vägt och således gjort en tidsplan där en färdig anlägg-
ning är klar mitten av 2021. 

Bild 9: Tidplan för utförande av projektet. 

Aktivitet: 2020-06-01 2020-08-01 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31
Investeringsbeslut
Projektering
Upphandling
Projektledning

Mark
Shakt Mottagning & förbehandling
Shakt Rötkammare
Shakt Hygienisering
Shakt Uppgradering och flakplatser
Gasledningar i mark
Körytor, markplanering
Dränering

Bygg
Mottagningshall & mottagningsfickor
Gjutning betongbyggnad för rötkammare
Gjutning betongplatta hygiensering
Gjutning betongplatta gaslager
Utbyggnad hall för avvattning av rötrest

Installation
Maskin
Rötkammare
Förbehandling inkl. avvattning av rejekt
Mottagningsfickor inkl. transportskruvar
Substratslagringstank
Mottagningstank för flytande avfall
Gasdistributionsledningar
Avvattningsanläggning av rötrest
Gasuppgradering
Flakplatser
Värmepanna inkl. värmedistribution
Ombyggnad av nuvarande substrat distribution

El & automation

VVS

Projektavslut 
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RISKER

För att möjliggöra en samlad bedömning av investering-
en måste potentiella risker bedömas. Nedan beskrivs ett 
antal risker som bedöms rimliga och som måste beaktas 
i slutgiltigt beslut. 

Upphandlingar
Upphandlingar medför en risk, men HEMAB bedömmer 
att möjligheterna att vinna de kommunala upphandlingar-
na som goda. Detta beskrivs mer utförligt på sida 12.

Det är sannolikt att vissa upphandlingar kommer ske med 
företag från Europa. Detta innebär valutarisker då dessa 
bolag sannolikt handlar med Euro. 

Upphandlingarna kan avvika från de budgetofferter som 
kalkylen i detta dokument. 

Försäljning av gas och biogödsel
Om marknaden för fordonsgas förändras utom HEMABs 
kontroll, kan det medföra minskade intäkter.

biogödsel kommer det uppstå problem. Detta eftersom  
HEMAB inte kan lagra biogödsel i allt för stora mängder.

gällande avsättningen av biogödsel. Dock är förutsätt-
ningarna goda för att träffa goda samarbeten beträffande 
t.ex. satellitbrunar, vilket nämns på sida 10. 

Drift och organisation
Biogasens organisation har idag ett antal nyckelperso-
ner. Om dessa lämnar HEMAB så innebär det på kort sikt 
svårigheter i driften. 

Driftproblem kan uppkomma, vilket kan påverka leveran-
ser och således medföra minskade intäkter. 

Fortsatt investering i anläggningen
Om HEMAB inte kan få avsättning för allt biogödsel, så 
kan det blir nödvändigt att utreda möjligheten att förädla 
biogödsel till en mer transportvänlig produkt.

Om marknaden sviktar för komprimerad fordonsgas kan 
det blir aktuellt och nödvändigt att utreda möjligheten till 
att förvätska gasen.

Projekt
Förseningar kan medföra att HEMAB inte kan vara med i 
vissa upphandlingar. 

Tillstånd

av myndighetsbeslut. HEMAB kommer att behöva ansöka 
om utökad uppgradering av biogas till fordonsgas, samt 
anmälan om inrättande av utökad rötningsanläggning. 
Nuvarande miljötillstånd om behandling upp till 20 000ton 
organiskt avfall bedöms i nuläget tillräckligt. 

Miljö
Om HEMAB inte bygger ut är risken överhängande att lä-
nets matavfall kommer skickas med långväga transporter 
till andra biogas- eller komposteringsanläggningar, vilket 
har negativa konsekvenser för miljön. 

Coronapandemin
Covid-19 kommer säkerligen påverka projektets framt-
drift. Våra leverantörer kan hamna i ekonomiskt svåra si-
tuationer, samt att de i sin tur kan få logistiska problem 
beträffande materialförsörjningen. Tidsplanen för HEMA-
Bs projekt kan sannolikt påverkas av pandemin.

Klimatklivet
Klimatklivet är viktig och bedömns nödvändig för denna 
investering. 

Lagar och politiska incitament
Om kommunerna inte tar ansvar och följer kravet på att 
erbjuda insamling av matavfall kan mängderna matavfall 
bli mindre. 

Om bonus-malus systemet förändras för inköp av gasbi-
lar kan efterfrågan på fordonsgas minska. Systemet kan 
även öka försäljningen gasbilar om det anpassas till sam-
ma nivåer som t.ex. elbilar. 

Andra aktörer
Om andra aktörer väljer att satsa på biogas i vårt närområ-
de kommer det bli konkurrens om matavfallet, vilket inne-
bär en risk för lönsamheten. Utifrån de diskussioner som 

sådana indikationer.
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VÄGEN TILL EN UTBYGGD ANLÄGGNING

Utredningsarbete
HEMAB har under 2018, 2019 och 2020 utrett möjlig-
heterna att bygga ut anläggningen i Äland. HEMAB har 
samlat information och gjort bedömningar av möjlighe-
terna genom kommunikation med kommuner och andra 
berörda organisationer i regionen. Dessa bedömingar har 
mynnat ut i detta memorandum. 

Beslutsgång och uppskattad tidsplan
HEMAB önskar nu att bolagets styrelse tar ställning till 
om detta är en investering som är miljömässigt och eko-
nomiskt befogad. 

Datum Händelse

2019-10-23 inriktningsbeslut och beslut om projektering

2019-11 Detaljprojektering och budgetarbete inleds. 

2020-04 Styreslen föreslås att fatta investeringsbeslut

2020-06 Beslut i Kommunfullmäktige.

2020-06 Utbyggnad påbörjas och upphandlingar inleds.

2020-11 HEMAB skickar anbud på mottagning av mat-
avfall från närliggande kommuner, till exempel 
Örnsköldsvik och Sundsvall. 

2022-06 Utbyggnad färdigställd och invigs. Målsättning 

En stor ekonomisk fördel är att HEMAB idag besitter 
kompetensen att i egen regi bedriva projekteringen av 
detta projekt. 

Viktiga möjliggörare
Att införa krav på att en viss del av regionsbussarna i  
länet ska drivas på fordonsgas är en stor möjliggörare för  
HEMABs anläggning. Det skulle innebära att de ekono-
miska riskerna för satsningen minskas, samt att de miljö-
mässiga fördelarna exponeras. Att påvisa nyttan med att 

stor nytta, vilket alla berörda i HEMABs organisation kan 
bidra till att förmedla. 

Att säkerställa avsättningen av den producerade fordons-
gasen är av stor vikt. HEMAB kommer därför direkt  
påbörja arbetet med att hitta kunder för den, samt utöka 
sitt arbete med att sälja in nyttan med biogas, med målet 

angreppssätt är att arbeta för att få bort vanliga negativa 
myter om biogas.
 
Utmaningar
En utbyggnad av biogasanläggningen innebär naturligtvis 

-
na avsättning av den producerade biogödseln. Även om  

 

utmaning att hitta jordbrukare inom rimliga avstånd med 
tillräckliga jordbruksarealer. Om HEMAB beslutar att byg-
ga ut anläggningen måste arbetet med att säkra avsätt-
ningen påbörjas och pågå parallellt med byggnationen. 
Det kommer innebära ett intensivt arbete med att be-

transport lösningar och utreda tekniska möjligheter att för-
ädla biogödseln. Detta kommer vara förenat med tid och 
till viss del kostnader som i dagsläget är svårbedömda. 

-
ler bara att säkerställa att detta arbete är prioriterat. 

En annan utmaning är att lobba för att bussar i kollektiv-
 

-
handlingen nämns. Detta måste påbörjas oavsett om  
HEMAB beslutar att investera i en utbyggnad eller ej. 

Det är också viktigt att komma ihåg att investeringar i nu-
varande anläggning är nödvändiga oavsett en eventuell 
utbyggnad. HEMABs bedömning är att investeringsbe-

behövs är mottagningshall, förbehandlingsutrustning och 
agringstankar. 

Slutsats
Bedömningen är att investeringen i en utbyggd biogas-
anläggning medför stor utvecklingspotential för HEMAB 
och anläggningen i Älandsbro. Om HEMAB inte byg-
ger anläggningen är det sannolikt att omställningen till 
användning av lokalt baserad fordonsbränsle kommer 
gå långsammare, samt att stora mängder matavfall från  
regionen kommer transporteras långa sträckor med nega-
tiv miljöpåverkan och stor kostnad. 

Bedömningen pekar på att anläggningen kommer gene-
rera positivt resultat och vara en god investering med god 
avkastning. Riskerna ska naturligtvis beaktas och särskilt 
bedömas. HEMAB bedömer dock att med fokuserat ar-
bete kan riskexponeringen minskas. Genom att bygga 
ut anläggningen kan HEMAB visa att det går att arbeta 
småskaligt och ändå vara ett regionalt nav för hantering 
av matavfall. 

HEMAB ser även att biogasanläggningen har stor påver-
kan på HEMAB som varumärke och omnämns ofta som 
en positiv del av verksamheten. Detta gynnar HEMAB i 
arbetet vid anskaffning av kompetens vid till exempel re-
kryteringar. Bedömningen av denna investering bör även 
väga in dessa parametrar. 
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BIOGAS FRÅN ETT BANANSKAL 

DRIVER EN GASBIL 

100 METER

Korta fakta om biogas: 
En biogasbil kan drivas upp emot 100 mil på biogas.  

Allt beror på hur stor tank den har. 

Det är lika säkert att köra en biogasbil som en elbil, 
bensin- eller dieselbil.

Det tar någon minut längre att tanka en biogasbil jämfört med diesel- eller 
bensinbil, 

men mycket kortare tid än att ladda en elbil. 

Gasbilar har idag samma höga prestanda som en 
diesel- eller bensinbil. Du märker ingen skillnad. 
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 Kommunfullmäktige 

Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs 
biogasanläggning 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att godkänna Härnösands Energi och Miljö AB:s (Hemab) investering i 
utbyggnad av biogasanläggningen vid Älands återvinningsanläggning 
beviljas och till en kostnad (exklusive externa bidrag) upp till 32 mnkr, samt 

att bevilja kommunal borgen för investeringen.  

Beskrivning av ärendet 
Det kommunala elbolaget Härnösands Energi- och Miljö AB (Hemab) har 
hos kommunfullmäktige ansökt om godkännande av investering i utbyggnad 
av biogasanläggningen i Älandsbro samt beviljande av kommunal borgen 
för projektet. Hemställan är i linje med ägardirektivet där det framgår att 
kommunfullmäktiges beslut krävs före beslut i företaget om investering 
överstigande 25 mnkr eller där utökad kommunal borgen krävs.  

Syftet med utbyggnaden av biogasanläggningen är att kunna hantera ökat 
behov av mottagning av insamlat matavfall vilket erbjuder stor 
utvecklingspotential för bolaget och bidrar till såväl kommunens som 
bolagets varumärkesprofilering som innovativ, hållbar och klimatmedveten.  

Projektet faller väl inom företagets fastställda kommunala ändamål samt 
kommunal kompetens. Det fyller även i ägardirektivet uttalade politiska 
viljeinriktningen och ambitionen om att kommunen vill verka för ett hållbart 
samhälle och för långsiktiga klimatneutrala energilösningar samt att 
företaget ska engagera sig i utvecklingsarbete och kompetensutveckling som 
stöder nya energilösningar och ger inspiration för nytänkande i 
hållbarhetsfrågor. 

Hemab har gjort en klimtklivsansökan hos Naturvårdsverket om 50% av 
investeringskostnaden. Ansökan beviljades i augusti 2020. 

Socialt perspektiv 
Projektet kan komma att skapa enstaka nya arbetstillfällen. 
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Ekologiskt perspektiv 
Biogas är en förnybar energikälla och bidrar till cirkulär och hållbar 
ekonomi där avfall utnyttjas och återvinns istället för att deponeras. 
Projektet bidrar till att nå de nationella klimatmålen och har en positiv 
miljöpåverkan vilket beskrivs detaljerat i bilagan till ansökan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Hemab har förutom godkännande av företagets egen investering i projektet 
även ansökt om beviljande av kommunal borgen för lånet som bolaget 
behöver ta för att kunna genomföra investeringen. Beviljandet av kommunal 
borgen innebär att kommunfullmäktige behöver besluta om utökad 
borgensram för Hemab då den nya investeringen inte inryms under 
befintligt borgenstak.    

Beslutsunderlag 
Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs biogasanläggning 
Bilaga 1 – Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs 
biogasanläggning (beslutsunderlag från Hemab) 
Ägardirektiv Hemab 2017-12-18 (Dnr 2015-000310)    

Anna Bostedt 
T.f. ekonomichef 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
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Planprogram för området Skeppsbron 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att uppdra till kommundirektören att upprättas planprogram för området 
Silviabron-Skeppsbron-Sälsten.  

Beskrivning av ärendet 
Syftet med upprättande av ett planprogram är att översiktligt utreda 
förutsättningar och möjligheter samt skapa en tydlig vision för det 
geografiska området tillsammans med boende, besökare och näringsliv. 

Planprogrammet spelar även en viktig roll med att skapa delaktighet och 
förankring vid betydande Samhällsomvandlingsprojekt.  

Geografisk avgränsning 

Området Skeppsbron sträcker sig från Silviabron nedanför Härnösands torg 
till Sälstens badplats och består till stor del av området på och kring 
Skeppsbrons kajband.  

Figur 1. Översiktsbild på föreslaget planprogramsområde 

Det angivna geografiska området ”Skeppsbron” är en central plats i 
Härnösand och berör både invånare, företag, skola, försvaret med flera likväl 
som mer tillfälliga besökare. Området är utpekat som ett av Härnösands 
prioriterade samhällsplaneringsprojekt och kommer inom en tioårsperiod att 
påverkas av ett antal större planerade kringliggande infrastruktur-, trafik- och 
bostadsprojekt.  
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För att skapa en sammanhängande och enhetlig stadsmiljö och ett fullvärdigt 
underlag för kommande detaljplanering behöver ett planprogram upprättas 
för området Skeppsbron.  

Tidigare dokumentation och gestaltningsmaterial som producerats i 
anknytning till området kommer att sammanställas och användas som 
underlagsmaterial till planprogrammet.  

Socialt perspektiv 
Invånardialoger och delaktighet är en viktig del i att skapa en socialt hållbar 
stad. Genom att ta hänsyn och involvera nya röster och grupper kan en 
socialt sammanhållen stad skapas som fler känner anknytning till. Att delta i 
en planeringsprocess skapar stolthet och en känsla av omsorg för platsen, 
och vilket bidrar till en positiv inverkan på hela området.  

Ekologiskt perspektiv 
Övergripande planering av ett större sammanhängande område som 
inkluderar gröninfrastruktur kan resultera i flera biologiska och ekologiska 
vinster men även ekonomiska.  

Sammanhängande gröna stråk tillsammans med hållbara avvattnings- och 
dagvattenlösningar skapar upplevelserika och ekologiskt hållbara miljöer 
som attraherar besökare, nya invånare och företag till staden. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Planprogrammet skapar en förutsägbarhet och en tydlig riktning, vilket visar 
på hållbara ambitioner för platsen Härnösand. Planprogrammet kommer att 
möjliggöra planändring för nya bostäder på exempelvis Sälstensudde, 
etablering av nya verksamheter efter kajstråket och attrahera fler besökare 
till Härnösand, vilket i sin tur leder till ökade skatteintäkter för staden. 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Maja Nordmark 
Översiktsplanerare 
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 Kommunstyrelsen 

Projekt Hållbar livsmedelsindustri 

Förslag till beslut  
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att under förutsättning att projektet beviljas, avsätta 400 000 kronor till 
projektet,  

att beviljade medel reserveras 200 000 kronor ur kommunstyrelsens 
budgetram för år 2021, samt 

att beviljade medel reserveras 200 000 kronor ur kommunstyrelsens 
budgetram för år 2022.  

 

Beskrivning av ärendet 
Härnösands kommun ser en hållbar innovativ livsmedelsindustri som ett 
framtida fokusområde där det finns stora möjligheter för tillväxt och ökad 
sysselsättning. Utifrån vår tidigare genomförda regionala förstudie under 
2018 ”Framtidens livsmedelsindustri” är detta projekt ett nästa steg för att 
utveckla ett centrum för industriellt hållbar livsmedelsproduktion i 
Härnösand. 

Resultatet i tidigare genomförd förstudie bygger på tre delar – Produktion, 
FoU och Klusterutveckling. Detta projekt har fokus på delområde 
Produktion.  

Aktiviteterna i projekt ”Hållbar livsmedelsindustri” utgår från tre olika 
arbetsområden. Dessa är kunskapshöjande åtgärder, samverkan och nätverk 
samt hållbara etableringsprocesser. Aktiviteterna kommer gemensamt bidra 
till en utveckling av näringslivet i Härnösand och regionen.  
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Projektansökan ”Hållbar livsmedelsindustri” 
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1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Hållbar livsmedelsindustri 
Ansökansid: 9563 
Ärendeid:  
 
Typ av finansiering: Regionalt projekt 
Sista ansökningsdag: 2020-12-31 
Ansvarig organisation: REGION VÄSTERNORRLAND 
 
1.1 Stödsökande 
Härnösands kommun Org.Nr: 212000-2403 
 
87180 Härnösand 
Sverige 

 

  
Arbetsställe  
Namn: Tillväxtavdelningen/Sambiblioteket Arb.ställenr.: 27555655 
Postadress: 
87130 Härnösand 

Besöksadress: 
Universitetsbacken3 
87131 Härnösand 

  
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja 
 
Hemsida www.harnosand.se 
 
 
1.2 Samverkansparter 
 
 
1.3 Betalningssätt 

Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  5576-5218 

 
1.4 Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 

Västernorrland 
1.5 Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 

Sverige 
1.6 Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 

Härnösand 
  



 

2 Projektinformation: Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
 
Regionen har behov av fler arbetstillfällen, högre sysselsättningsgrad samt ökad tillväxt. 
Nationellt behöver Sverige öka självförsörjningsgraden på livsmedel och därigenom öka 
livsmedelsproduktionen.  
 
Livsmedelsbranschen står inför betydande förändringar vilket för med sig stora 
möjligheter. Under den rådande Coronakrisen har det blivit än mer uppenbart att svensk 
livsmedelsproduktion är en samhällsviktig fråga. En ökad svensk självförsörjandegrad för 
livsmedel är därför nödvändig. Import av t ex. fisk och grönsaker utgör idag en mycket stor 
del av de inhemska livsmedel som konsumeras, den absoluta majoriteten av Sveriges 
behov importeras. För att möta den ökande efterfrågan på lokala och hållbara livsmedel 
kommer livsmedelsproducenterna och systemen runt dem att behöva bli mer hållbara och 
nya produktionstekniker behöver utvecklas. Projektet ska bidra till att nå den nationella 
livsmedelsstrategins ambitioner för en konkurrenskraftig livsmedelskedja mot 2030. 
Strategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig 
livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten 
samtidigt som relevanta miljömål nås. 
 
Ur ett sysselsättningsperspektiv behöver Sverige skapa och utveckla nya näringar för att få 
fler i jobb. Livsmedelsindustrin har stor potential att bidra till detta. Den nationella 
livsmedelsstrategin är tydlig - fler jobb och hållbar tillväxt över hela landet. 
 

3 Sammanfattande beskrivning  
 
Det finns affärsmöjligheter inom livsmedelsbranschen och morgondagens 
livsmedelsproduktion som kan ge nya etableringar. Hållbar livsmedelsproduktion och 
Foodtech handlar om att med innovation, data och digital teknik förändra produktionen, 
distributionen och konsumtionen av mat. Det kan vara att utveckla nya tekniker för 
livsmedelsproduktion om nya värdekedjor och innovationer så som exempelvis digital 
spårning av produkter, smarta förpackningar eller hållbara transporter.  
 
I och med den pågående coronakrisen har tydliggjorts de brister som finns inom Sveriges 
självförsörjandegrad på livsmedel. Krisen har även skapat ett större behov av hållbar 
sysselsättning. Hållbar livsmedelsproduktion/ foodtech är ett potentiellt styrkeområde 
enligt den regionala utvecklingsstrategin. Genom att satsa på området ska 
sysselsättningstillfällen skapas, tillväxten ska öka och FoU möjliggöras.  
 
Regeringen beslutade (2020-07-09) om ”Nationell strategi för cirkulär ekonomi” som pekar 
ut riktning och ambition för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. 
 
 Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria 
cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Det nationella arbetet för en cirkulär 
ekonomi kommer att fokusera på hållbar produktion och produktdesign; hållbara sätt att 
konsumera och använda material, produkter och tjänster; giftfria och cirkulära kretslopp 
samt den cirkulära ekonomin som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom 
åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.” 



 
 
Härnösands kommun genomförde 2018-06-01–2018-12-31 en regional förstudie 
”Framtidens livsmedelsindustri”. Medel till denna förstudie kom från regeringens särskilda 
satsning för att stärka kopplingen mellan den nationella och regionala livsmedelsstrategin. 
Insatserna i förstudien syftade till att stärka länets regionala livsmedelsstrategi och dess 
genomförande med ett innovativt och nytänkande perspektiv. Arbetet handlade till största 
delen om att ta fram underlag som stödjer genomförandet av en strategisk process som 
ska leda till att inom 5 år etablera ett eller flera produktionsområden för hållbar 
livsmedelsproduktion och ett centrum för forskning, utveckling och innovation inom 
Foodtech. Resultatet bygger på tre delar - Produktion, FoU (forskning och utveckling) och 
klusterutveckling.  
 
Visionen togs fram av regionala och nationella intressenter inom förstudien och lyder: 
”Västernorrland är ledande inom utvecklingen av cirkulär livsmedelsproduktion och 
angränsande foodtechlösningar. Regionen erbjuder unika konkurrensfördelar som skapar 
kommersiellt framgångsrika företag, nya etableringar, innovation och hållbar tillväxt. Det 
är också en självklar plats för att skapa resultat i världsklass inom utvalda 
forskningsområden”. 
 
För att skapa möjligheter för nya utvecklingsområden och därigenom etableringar behöver 
aktörer samlas och sluta upp mot gemensam målbild och i detta fall den vision som togs 
fram inom den regionala förstudien ”Framtidens livsmedelsindustri”. 
 
Genom Härnösands kommuns samverkansavtal med Mittuniversitetet har det genomförts 
flera forskningsförstudier som stödjer och kompletterar målbilden med att bli en nationellt 
intressant kommun/region kring FoU. Härnösands kommun och Mittuniversitetet ser detta 
utvecklingsområde som en ny näring för regionen och för nationell/internationell industri 
och forskning. 
 
Mittuniversitetet kommer som delaktivitet i detta projekt leverera en forskningsstudie som 
syftar till att genom nya innovativa affärsmodeller stärka livsmedelsproducenters 
utveckling. Studien innefattar cirkulär industriell symbios specifikt för den 
livsmedelsrelaterade branschen. Cirkulär industriell symbios  innebär att  ta tillvara på och 
utbyta avfall, energi, material och andra ”restprodukter” i olika processflöden kan avfall 
från en process bli till en resurs i en annan. Forskningsstudien i sin helhet avser 
understödja företagsetableringar inom norra Sveriges Foodtech-centrum, ett nav för 
forskning, utveckling och innovation inom Foodtech. I en avsiktsförklaring har 
Härnösands kommun och Mittuniversitetet gett uttryck för den gemensamma strävan och 
ambition inom utvecklingsområdet och påvisar sitt stöd för respektive parts ambitioner och 
projekt.  
 
Härnösands kommun med sitt starka hållbarhetsfokus och sina unika konkurrensfördelar, 
vill och vågar satsa på att skapa förutsättningar för att utveckla industriell hållbar 
livsmedelsproduktion- och industri i regionen.  Aktiviteterna i projektet kan delas in i tre 
olika områden, kunskapshöjande åtgärder, samverkan och nätverk samt hållbara 
etableringsprocesser vilka kommer gemensamt bidra till en utveckling av näringslivet och 
regionen.  
 



Projektets mål är att förbereda för etablering och utveckling av ett industriellt 
livsmedelscentrum i Härnösand som skapar nya arbetstillfällen. Detta ger ökad tillväxt, 
främjar entreprenörskap och företagsutveckling samt stärker regionens position som ett 
centrum för framtidens livsmedelsindustri. Genom en kommunal tillväxtplattform ges hela 
regionen verktyg för att utveckla stöd för att bemöta entreprenörer, innovatörer, företag 
och investerare. Processens övergripande långsiktiga mål är regional hållbar tillväxt och 
sysselsättning genom att skapa ett centrum för industriell cirkulär livsmedelsproduktion.  
 

4 Omvärldsanalys  

Nationell livsmedelsstrategi 
Det övergripande målet för den svenska livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig 
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta 
nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar 
utveckling i hela landet.  Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara 
mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel.  
 
EU-kommissionens livsmedelsstrategi 
EU-kommissionen presenterade i slutet av maj-2020 en ny livsmedelsstrategi - från jord till 
bord - vars mål är att skapa ett hållbart europeiskt livsmedelssystem och att systemet ska 
bli en global standard och innan 2024 kommer kommissionen att presentera ett 
lagstiftningsförslag för att skapa ett ramverk för ett hållbart livsmedelssystem samt 
behandla det ansvar alla aktörer i livsmedelssystemet har. 
 
Ökad självförsörjningsgrad  
Regeringen anser att trenden med minskande livsmedelsproduktion i Sverige behöver 
vändas. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. Om den svenska 
livsmedelsproduktionen behålls på samma nivå eller sjunker kommer sannolikt de nyttor 
som produktionen medför inte realiseras i den grad som samhället efterfrågar. 
Produktiviteten i den svenska primärproduktionen är inte tillräckligt hög och behöver 
utvecklas i takt med omvärldens. Det ska finnas goda förutsättningar för en större 
produktion för såväl inhemska som utländska marknader, högre tillväxt och sysselsättning i 
berörda näringar, ökad andel ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel samt 
bättre möjligheter för konsumenterna, oavsett bakgrund, att göra medvetna val. 
 
Lagar och regler 
Utformning av regler och villkor är av avgörande betydelse för samhällets och ekonomins 
funktionssätt, effektivitet och resursallokering. Med regler och villkor avses såväl 
lagstiftning som politiken inom olika områden skapar. Därtill kommer även näringens 
branschöverenskommelser. Regler och villkor inom en enskild bransch eller sektor påverkar 
förutsättningarna för utveckling inom just den specifika sektorn. Svenska 
livsmedelsproducenter verkar på en marknad som är utsatt för hård konkurrens, både 
nationellt och globalt. Livsmedelsproduktionen är berörd av flera politiska mål och de 
regler och villkor som styr produktionen har sin utgångspunkt i flera politikområden. 
Regeringen har gett i uppdrag till Jordbruksverket att kartlägga och utreda 
förutsättningarna för enklare tillståndsprövning av vattenbruksverksamheter. 
 
 



Resurser globalt 
Tillgången till odlingsbar mark minskar globalt samtidigt som världens befolkning ökar. 
Stora delar av jordbruksmarken i världen är allvarligt påverkad av miljöförstöring, detta 
enligt FN som varnar för att situationen kan hota tillgången på mat och vatten och den 
främsta orsaken är det intensiva industriella jordbruket. Förbrukningen av naturresurser 
minskar dramatiskt i en cirkulär ekonomi. Det innebär att produkters värde bevaras och 
utvecklas samtidigt som förbrukningen av resurser minskar kraftigt. 
 
FoU 
Det finns behov av ökad samordning inom kunskaps- och innovationssystemet för 
livsmedelskedjan. Innovationssystemet bör bättre stödja livsmedelskedjans behov av 
spridning och kommersialisering av forskningsresultat och ny kunskap. Rådgivning och 
kompetensutveckling behöver utvecklas i takt med behoven i företagen för att stärka 
företagens konkurrenskraft och bidra till en långsiktigt hållbar produktion. Insatserna för 
rådgivning och kompetensutveckling är viktiga för att stärka livsmedelssektorns 
konkurrenskraft. Livsmedelskedjans gemensamma innovations- och forskningsagenda 
lanserades i juni-2020. Agendan är framtagen av Sweden Food Arenas innovations och 
forskningskommitté.  

             
4.1 Samverkansprojekt/förstudier  
 
Inom ramen för samverkansavtalet mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet har 
området foodtech identifierats som ett prioriterat utvecklingsområde för båda parter. Ett 
antal förstudier och projekt har genomförts och genomförs på området. Förstudierna har 
genomförts för att skapa attraktionskraft och möjligheter för ett nytt tillväxtområde i 
regionen och sätta Västernorrland på kartan kopplat till utveckling av ”Hållbar 
livsmedelsindustri”. Genom FoU stärker vi kopplingen mellan forskning, samhälle och 
näringsliv samt visar på en stark gemensam kraft för hållbar utveckling och tillväxt.  
 
De förstudier som beviljats inom samverkansavtalet med Mittuniversitetet är kopplade till 
och stöttar denna vision och utgår från de specifika förutsättningar vilka finns i Härnösand 
och regionen för utvecklingsområdet som kopplat till FoU kallats Foodtech. Viktigt är att 
skapa en brygga mellan producerande företag och Fou. Därför är näringslivet också 
involverat i samtliga förstudier/projekt.  
 
Förstudiernas resultat har gått vidare till större projektinitiativ inom samverkansavtalet 
och/eller tillsammans med andra finansiärer och projektinitiativ.  
 
Inventering av material- och energiflöden inom foodtech i Härnösands kommun  
Förstudien handlar om inventering av lämpliga material och energiflöden, restprodukter 
och spillenergi för att hitta nya sätt att producera livsmedel lokalt på ett hållbart och 
resurseffektivt sätt. 
 
Universell utformning av foodtech  
Syfte är att hitta nya modeller för att visualisera och överföra information från producent 
till konsument. 
 
Utveckling av fiskfoder inom Foodtech  
Undersöka förutsättningarna för att producera fiskfoder i bioslam från massaindustri.  



 
MiLo - Miljön i kontrolloopen  
Ny sensorteknologi ska mäta miljöparametrar i realtid över stora områden med målet att 
använda denna information för beslut och styrning av industri och samhälle för att kunna 
minska negativ miljöpåverkan. Detta projekt ligger inom området miljö/hållbarhet och 
tangerar foodtechområdet. 
 
Industriell symbios för konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Västernorrland 
Målet med projektet är att kartlägga möjligheter och utmaningar för nya affärsmodeller 
inom livsmedelssystem baserade på industriell symbios i Härnösands kommun. Detta enligt 
de 3 strategiska områden som regeringen definierat i den nationella livsmedelsstrategin. 1 
Regler och villkor. 2. Konsument och marknad. 3. Kunskap och innovation. 
 
Övriga projektinitiativ 
Mittuniversitetet: Ansökan inlämnad till Stiftelsen för lantbruksforskning.  
Utveckling och verifiering av affärsmodeller som möter framtida krav på ökad kvalitet och 
hållbarhet samtidigt som sysselsättning skapas och lantbrukarnas konkurrenskraft ökas. 
Den praktiska gångbarheten kommer att verifieras genom experiment på testbäddar i 
Västernorrland och Västra Götaland. Orust kommun och Härnösands kommun är utvalda 
pilotkommuner då de representerar geografiskt, klimatmässigt olika sidor av Sverige.  
Genom testbäddar på Nordvik och på Orust utvärderas konceptet. Projekttid om beviljat 
2021-01-18—2023-02-18. 
 
Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder 
Mittuniversitetet: Beslutat ERUF projekttid 2020-07-01—2023-02-28 
Projektets övergripande mål är att stärka det regionala företagandet, primärt inom 
området Foodtech. Inriktning nya produkter och processer.  Projektet kommer ta fram 
passande sammansättning för att producera fiskfoder, hönsfoder, köttersättning och 
renfoder. Några av regionens företag involveras i forskning i samverkan med 
Mittuniversitetet för att utveckla innovationer till nya produkter och tjänster som senare 
kan kommersialiseras av företagen. Genom projektet avser vi också att bygga en stark 
forskningsmiljö inom Foodtech och miljö vilket, tillsammans med de satsningar som görs i 
Härnösands kommun, gör Mittuniversitetet och regionen bättre rustade till att vara en 
stark aktör inom dessa områden. Detta inkluderar att skapa synergier mellan 
Mittuniversitetets forskning samt företagens och den offentliga förvaltningens behov inom 
området. 
 

5 Samverkan 
 
 
Mittuniversitetet 
Mittuniversitetet stödjer Härnösands kommuns ansökan under 2020 om ett ERUF projekt 
med fokus på näringslivstillväxt och kommer aktivt att delta i projektet som part och 
medfinansiär. Inom ramen för samverkansavtalet mellan Härnösands kommun och 
Mittuniversitetet har området Foodtech identifierats som prioriterat utvecklingsområde för 
båda parter. I tillväxtperspektiv är det viktigt att få ett samspel mellan näringsliv och 
forskning. Mittuniversitetet kommer delta i projektets styrgrupp. 
 
 



Hich Coast Invest HCI 
Härnösands kommun driver ett arbete med att expandera livsmedelsproduktion och 
livsmedelsrelaterad produktion i kommunen. HCI:s uppdrag och fokus är att attrahera 
utländska investeringar till regionen i nära samverkan Business Sweden Invest. I den 
processen arbetar HCI, Business Sweden, kommunerna med att identifiera ev. hinder, 
förbättra, effektivisera etableringsprocesserna gemensamt. HCI:s arbete samt detta 
projekts arbete har en gemensam målbild – att möjliggöra industriella foodtech och 
företagsetableringar i regionen. HCI arbetar med internationella investeringar och 
Härnösands kommun, utifrån detta projekt, med nationella investeringar. 
 
HCI ska följa utvecklingen inom området på regional och nationell nivå och analysera vilket 
intresse som kan finnas hos utländska företag att bidra till och ta del av den miljö som 
håller på att byggas upp – antingen genom att etablera sig i regionen eller genom att hitta 
samarbetspartners bland de lokala företag som redan finns etablerade. HCI kommer delta i 
projektets styrgrupp. 
 
Hushållningssällskapet 
Hushållningssällskapet Västernorrland bildades 1805 med syftet att möta de utmaningar 
som finns på landsbygden, med främsta fokus på hållbar livsmedelsförsörjning. Detta har 
skett genom utbildning och rådgivning i olika former. Idag äger och driver 
Hushållningssällskapet Nordvikskolan, där utbildning i de gröna näringarna bedrivs. I 
förstudien ”Framtidens livsmedelsindustri” var Hushållningssällskapet även representerad i 
styrgruppen. Hushållningssällskapet kommer delta i projektets styrgrupp 
 
LRF Västernorrland 
Organisationen är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för det 
gröna näringslivet. Mer samarbeten och samverkan är direkt avgörande för att uppnå 
potential och arbetet för en starkare livsmedelsproduktion. I förstudien ”Framtidens 
livsmedelsindustri” var LRF representerad i styrgruppen. LRF kommer tillsammans med 
projektet genomföra vissa aktiviteter.  
 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Genom sitt myndighetsansvar är Länsstyrelsen en viktig samverkanspart. Utifrån lagar, 
regler och villkor är det viktigt att myndigheterna är proaktiva och lyhörda för det som kan 
utgöra hinder för företagens utveckling kopplat till exempelvis nya hållbara produktionssätt 
av livsmedel. Samordning av olika myndigheters uppdrag för att underlätta för etableringar 
och hållbar utveckling är av stor vikt. 
 
Länsstyrelsen har ansvaret för att revidera länets Regionala livsmedelsstrategi från år 2015. 
Viktiga prioriteringar tas nu fram för att stärka livsmedelskedjan och bidra till regeringens 
mål om ökad konkurrenskraft och ökad produktion i livsmedelskedjan. 
Projektet genomför aktiviteter som bidrar till genomförandet av livsmedelsstrategins 
genomförande. I förstudien ”Framtidens livsmedelsindustri” var Länsstyrelsen även 
representerad i styrgruppen. Länsstyrelsen kommer delta i projektets styrgrupp. 
 
BizMaker 
Den utvecklingsprocess som sker inom BizMakers Forest Business Accelerator är en modell 
som på sikt skulle kunna stärka utvecklingsinitiativet och ge möjlighet för nya företag och 
etableringar. Bizmaker bidrar genom  att erbjuda deltagande företag en testmarknad för 
att verifiera affärsidéer. Samt genom att  stötta projektets arbete med att kartlägga och 



utvärdera relevanta samverkansaktörer samt med kunskap inom affärsutveckling. Genom 
att attrahera innovatörer och företag inom hållbar livsmedelsproduktion bidrar BizMaker 
till att skapa arenan för ett livsmedelscentrum som kommer att attrahera de större 
livsmedelsproducenterna. BizMaker deltar i projektets styrgrupp. 
 
HEMAB  
Det kommunala bolaget Härnösand energi och miljö producerar lokal el från förnybara 
källor. De omvandlar matavfall till fossilfri fordonsgas i sin biogasproduktion som är ett 
unikt småskaligt slutet kretslopp. Hemab är även en del av ett UDI-projekt (20 miljoner) 
med SLU och Axfoundation medfinansierat av Vinnova. Projektets mål är att ta fram nästa 
generation hållbart odlad fisk från Sverige som bygger på kretslopp och miljövänliga foder. 
Samverkanspart i flera av samverkansprojekten tillsammans med Miun. Hemab deltar i 
projektets styrgrupp. 
 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU/Swedish Surplus Energy Collaboration (SSEC) 
Härnösands kommun har sedan 2014 varit aktiv medlem inom SSEC. Nätverket, vilket 
koordineras av SLU arbetar för att möjliggöra en cirkulär produktion av fisk och grönsaker i 
urbana och industrinära miljöer. Nätverket är nu inne i en utvecklingsfas och ledningen, där 
Härnösands kommun är representerad, arbetar nu för en tydligare koppling till affärs- och 
utvecklingsmöjligheter. Flertalet företag är medlemmar inom nätverket bl.a EON Sverige, 
SydGrönt, Solserv, Innenco.  
 
Sweden Foodtech samt Norrsken Foundation 
Sweden foodtech fokus utvecklar innovationsprogram och affärsutvecklingsmöjligheter i 
det nordiska livsmedelsekosystemet. De hjälper företag genom Foodtech village 
Community. De arrangerar även Sweden foodtech big meeting conferense och SMAKA – 
good food festival. 
 
Norrsken Foundation är riskkapitalfond och accelerator som investerar i start-up lösningar 
som ska lösa världens problem. Foodtech är ett av de områden de identifierat som viktiga 
och arbetar redan i flera foodtech-projekt. Bland annat med Coop och ett 
acceleratorprojekt som heter Bloomer. Härnösands kommun har dialog med dem och de är 
mycket positiva till ett samarbete. 
 
Sotenäs Symbioscentrum 
Kontakt har upprättats med Sotenäs symbioscentrum, vilka vill samverka med Härnösands 
kommun kring industriell symbios. Centrumet fokuserar på innovation kring cirkulär 
ekonomi kopplat till maritim utveckling. Företag och organisationer samarbetar för att 
utveckla industriell symbios som skapar effektivitet och smartare resursanvändning. En 
etablering värd 17-20 miljarder (Lighthouse finansing) är på gång för etablering av Europas 
största landbaserade fiskodling.  
 
Sotenäs har genom sitt symbioscentrum, uppbyggt sedan många år, värdefull kunskap 
kring industriell symbios. Det cirkulära (kretsloppsbaserade) livsmedelscentrum i 
Härnösand och regionen, som enligt framtagen vision är målbilden, har behov av denna 
kunskap och Sotenäs kommer även bidra med sitt värdefulla nätverk av livsmedelsaktörer.  
 
Sotenäs Symbioscentrum har tagit fram ett verktyg för att starta upp arbete med industriell 
symbios inom en region som kan bidra till effektivare resursanvändning och bioregional 
utveckling här i Västernorrland. Erfarenheter från Sotenäs visar att en tydlig processägare 



som samordnar och driver utvecklingen med industriell symbios är centralt för att lyckas 
långsiktigt att attrahera nya företagsetableringar. Det projekt inom 
kommunsamverkansavtalet som Härnösands kommun tillsammans med Mittuniversitet 
genomför läggs därför in i detta projekt ”Hållbar livsmedelsindustri” och de resultat som 
uppkommer tillförs projektet, bl.a. i en affärsmodell anpassad för industriell symbios i 
Härnösand. Projektet kommer tillgodogöra sig kunskap  tillsammans med Sotenäs 
Symbiosutvecklare och med kunskap inom cirkulär ekonomi på Chalmers industriteknik. 
Denna kunskap kommer överföras till näringslivet. 
 
Svenskt initiativ för industriell symbios http://www.industriellekologi.se/symbiosis/ 
Leds av Linköpings universitet genom forskarna i den industriella symbiosgruppen i 
samarbete med bl.a. RISE. Nätverket består av privata och offentliga aktörer med intresse 
för utveckling av området industriell symbios. Kontakt är upprättad och intressant dialog 
pågår kring att Härnösand/Västernorrland blir en nod i nätverket. 
  
RISE Samla Sverige  (enhet företags- och måltidsutveckling) https://samlasverige.se/ 
Samutveckling för livsmedelsbranschens acceleration - Samla Sverige ett nätverk som 
koordineras av Rise. Påverkansplattform för kraftsamling mellan livsmedelssveriges 
regionala och nationella stödaktörer och myndigheter. Kunskap, erfarenhetsutbyte, 
regional utveckling, utvecklar livsmedelsbranschen till ett av Sveriges styrkeområden. 
Härnösands kommun har inlett dialog och deltagit i några av nätverkets aktiviteter under 
våren 2020. 
 
Sweden Food Arena 
Utifrån ett regeringsuppdrag 2017 arbetar Sweden food arena för en innovativ, hållbar och 
konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens 
livsmedelsstrategi. Härnösands kommun har nära kontakt med arenan, även i samverkan 
med Business Sweden (nationellt). 
 

6 Målgrupp/er  
 

 Industriellt producerande livsmedels- och foodtechföretag som har någon form av 
cirkulära synergier med befintliga och segmentsvalda producerande företag.  

 Länets livsmedelsproducerande företag.  
 Entreprenörer och startups.  
 Västernorrlands kommuners berörda enheter samt övriga stödaktörer.  

 

7 Effektlogik 
 
Regionen har behov av fler företag som skapar arbetstillfällen, högre sysselsättningsgrad 
samt ökad tillväxt. Utvecklingsområdet har stor potential då det finns stora utmaningar 
som i sin tur ger möjligheter för innovativ hållbar livsmedelsproduktion. Projektet ska 
förbereda för etablering och utveckling av ett industriellt livsmedelscentrum i Härnösand. 
Aktiviteterna stärker regionens position för att nå det långsiktiga målet att utvecklas till ett 
nationellt centrum inom Hållbar livsmedelsindustri. Aktiviteter i projektet ska skapa 
konkurrenskraft för små och medelstora producerande livsmedelsföretag och främja 
entreprenörskap, vilket genererar attraktionskraft för Västernorrland för nya etableringar 
och även för produktexpansion. 



 
 
7.1 MÅL på kort sikt 
 
Målet är att förbereda och genomföra aktiviteter för att möjliggöra etableringar av företag 
och innovatörer i ett för regionen nytt område benämnt hållbar livsmedelsindustri. Detta 
ger ökad tillväxt och sysselsättning i kommunen samt stärker regionens position som ett 
centrum för framtidens livsmedelsindustri. Projektet ska främja entreprenörskap och 
skapandet av nya små och medelstora företag inom området. 
 
Målet nås genom att kartlägga nationella aktörer för samverkan, utveckling och 
etableringar. Genomföra kunskapshöjande åtgärder med riktning mot innovation inom 
området för att bygga kunskap hos redan etablerade livsmedelsproducenter men målet är 
att även nå framtidens innovativa producenter.  Detta projekt ska på så sätt lägga grunden 
för nya innovativa hållbara lösningar för framtidens industriella livsmedelsproduktion, med 
hjälp av det nära samarbetet med FoU på området. Kunskapshöjande åtgärder ska även 
göras mot kommunernas berörda enheter samt övrigt stödsystem i regionen, både 
gällande utvecklingsområdets potential samt etableringsfrämjande genom att skapa en 
kommunal tillväxtplattform. 
 
En kommunal tillväxtplattform blir ett verktyg för regionens kommuner att genom ett  
utvecklat stöd bemöta entreprenörer, innovatörer, företag och investerare för att bedriva 
verksamheter kopplade till livsmedelsproduktion, framförallt för etableringar på cirkulära 
produktionsområden. Härnösands kommun kommer vara drivande kommun i länet men 
den kommunala tillväxtplattformen bidrar till hela regionens målsättning om ökad 
sysselsättning.  
 
 
7.2 Övergripande mål på lång sikt 
 
Det övergripande långsiktiga målet är att skapa regional hållbar tillväxt och sysselsättning 
och att inom 5 år vara ett nationellt centrum för industriell och hållbar livsmedels-
produktion utifrån resultat i tidigare regional förstudie ”Framtidens livsmedelsindustri”. 
Här kan de inblandade aktörerna skapa fördelar genom cirkulära industriella symbioser 
men även genom att dela på resurser som personal, lokaler, paketering och logistik. 
Samtidigt bidrar forskning med viktig kunskap för att främja hållbar livsmedelsproduktion. 
Resurseffektiviseringen skapar nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag som 
utvecklar en småskalig livsmedelsproduktion.  
 
Genom att nära samarbete inom FoU gällande framtidens livsmedel ger det också 
möjligheter för Västernorrland att skapa konkurrenskraft för att nå långsiktigt hållbar 
utveckling. I och med det så bidrar projektet även till RUS (regionala utvecklingsstrategins) 
mål. Projektet kommer även bidra till att lyfta fram Västernorrland som föregångare för 
proaktivt och strategiskt viktigt miljöarbete. 
 
Aktiviteter för att nå det långsiktiga målet är av olika grad av komplexitet i genomförande 
och måste ses som ett långsiktigt arbete. Det handlar om att möjliggöra industriell hållbar 
livsmedelsproduktion, skapa en attraktiv utvecklingsmiljö samt att samla och utveckla FoU i 
samverkan med näringslivet och dess testbäddar. Detta för att öka möjligheterna för 
näringslivets konkurrenskraft och fler kommersiellt framgångsrika innovationer.  



 
Bilden nedan visar på de olika möjliggörare som ingår för att skapa den tidigare framtagna 
visionen och utgår från  ett klustertänk för  - Produktion Mötesplats och FoU. Många 
aktörer behöver skapa förutsättningar för att realisera målbilden och ett centrum för 
industriell och hållbar livsmedelsproduktion.  
 

 
 
 

8 Aktiviteter, delmål och resultat 
 
Följande specifika aktiviteter och delmål gäller för perioden 2021–2023 
Projektet kommer att arbeta utifrån tre fokusområden. Ett delmål är kopplat till respektive 
område med aktiviteter för att uppnå de olika delmålen. Under projekttiden ska 
styrgruppen även arbeta med uppföljning och justeringar av mål. 
 
Projektövergripande aktiviteter beskrivs i aktivitetsplanen. 
 
8.1 Samverkan/nätverk/FoU 
 
Livsmedelsbranschen är en nyckelspelare i arbetet med att nå ett stort antal av de globala 
hållbarhetsmålen. Produktion och konsumtion av livsmedel täcker ett stort antal områden 
(se bild nedan källa: Sweden food arena) vilket skapar stora möjligheter till nya 
affärsmodeller, tjänster, produkter, forskning och utveckling. Insikterna om potential 
däremot är begränsade och behöver förmedlas. 
 



 
 
Utvecklingsområdet är nytt för regionen och det krävs specifika insatser för att ta del av 
och sprida kunskap avseende potential, behov och hinder. Genom en bredd av 
samverkansparter kan projektet tillgodogöra sig värdefull kunskap om detta och sprida 
vidare till regionens näringsliv och stödaktörer. 
 
Rådgivning och kompetens behöver utvecklas för aktörerna inom innovations- och 
stödsystemet i takt med företagens behov för att stärka näringslivets konkurrenskraft och 
bidra till nationellt långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Det finns även ett antal hinder 
som stoppar utvecklingen och som behöver belysas och aktivitetssättas på ansvariga 
aktörer. Samverkan med andra aktörer behövs för att säkerställa kapitalförsörjning för 
etablering och expansion samt skapa transparens och enkelhet kring lagar, 
tillståndsprocesser, regler och riktlinjer och tillämpningen av dessa för företagen. Men även 
kring politiska prioriteringar, nationella strategier och kompetensförsörjningsfrågor. Det 
finns en god tillgång på samverkansresurser att tillgå, samt en stark vilja att skapa verkstad. 
Uppsättningen av möjliga samarbetsaktörer är stark och viktiga intressenter vill delta i 
arbetet med mer konkreta aktiviteter och projekt.  
 
Delmål: Projektet har säkerställt att kunskap tillgodogjorts länets stödjande aktörer kring 
företagens behovsbild avseende kapitalförsörjning för etablering och expansion samt 
skapat transparens och enkelhet kring lagar, regler och tillämpningen av dessa för 
företagen.  
   
Resultat: 

- Hitta alternativa finansieringslösningar som crowdfunding eller olika former av 
delägarskap, både för företag och för investerare. 

- Projektet ska underlätta och skapa förutsättningar för företag och entreprenörer, 
innovatörer och investerare som är de som ska våga satsa. 

- Effektivt arbete för ändamålsenlig rollfördelning, tydliga aktiviteter har identifieras, 
beskrivits, samtidigt som commitment säkrats för dem. 
 

 
8.2 Hållbara etableringsprocesser 
 
Projektet ska skapa förutsättningar för smidigare etableringsprocesser för hållbar cirkulär 
livsmedelsindustri i Västernorrland. Kommunerna behöver skapa bästa förutsättningar för 
företagens möjligheter att etablera sig i detta för länet nya utvecklingsområde. 
Kommunerna ska underlätta och skapa förutsättningar för företag och entreprenörer, 



innovatörer och investerare som är de som ska våga satsa. Vi behöver vara effektivt 
organiserade och strukturerade för arbetet, nya modeller och arbetssätt behöver tas fram. 
Vi behöver veta vilka aktiviteter och åtgärder som behöver drivas för att maximera 
chanserna för tillväxt, för nya entreprenörer, möjliggöra för nyetableringar och expansion. 
De övriga inom stödsystemet behöver även formeras tillsammans med kommunernas 
arbete. Utvecklingsområdet är nytt för de flesta av stödsystemets aktörer och här krävs 
specifika insatser för att sprida kunskap och implementera detta på olika nivåer.  
 
Genom att utveckla stöd och arbetssätt i en kommunal tillväxtplattform kan länets 
kommuner skapa bättre förutsättningar för att bemöta entreprenörer, innovatörer, företag 
och investerare för att bedriva livsmedelsproduktion i hus och på cirkulära 
produktionsområden. 
 
  
Delmål: Projektet har bidragit till hållbara etableringar inom livsmedelsindustrin samt 
förbättrat samarbetet och ökat kunskapen kring dessa livsmedelsetableringar i hela 
regionen. 
   
Resultat:  

- Smidiga etableringsprocesser för industriellt innovativa livsmedelsföretag. 
- Bred förståelse inom de deltagande organisationerna för vikten av ett regionalt 

samarbete kring investeringsfrämjande inom framtidens livsmedelsproduktion. 
- Fokuserat särskilt på hållbara etableringar som präglas av ett övergripande 

hållbarhetstänk och tydlig miljöprofil. 
- Ta fram kommunal tillväxtplattform för cirkulär livsmedelsproduktion. 
- Identifiera privata och offentliga intressenter på nationell, och regional nivå 

(etablerare, investerare, samverkansaktörer, FoU) 
- Identifierat behovsbild för cirkulär livsmedelsproduktion i kommersiell skala 
- Undersökt och påvisat infrastrukturbehov. Avser t.ex. energi, renat vatten, tillgång 

till restprodukter och insatsråvaror.  
 

 
8.3 Kunskapshöjande åtgärder  
 
Samhälle och näringsliv behöver ständigt ny kunskap för att utvecklas och möta 
omvärldens förändringar och samhällsutmaningar. Ny kunskap måste också spridas och 
nyttiggöras. Det är viktigt att lyfta fram framgångsrika livsmedelsföretag och nya 
innovationer för att bidra till den framåtanda och det nytänkande som finns i branschen.  
 
Projektet ska sprida kunskaper om regionen, erbjudanden och våra styrkor till identifierade 
partners. Kunskapshöjande åtgärder genom workshops och inspirationsseminarier ska 
riktas till regionens livsmedelsrelaterade företag och startups kopplade till området, till 
relevant regionalt stödsystem och regionens kommuners berörda enheter. Kontakt ska 
upprättas med investerare, finansiärer, näringslivsaktörer och entreprenörer inom 
nationell livsmedels industri. Även företagsnätverken i regionen ska utvecklas med syfte att 
samverka för att förbättra regionala affärserbjudanden. Projektet ska verka för att övriga 
inom stödsystemet involveras i och informeras om arbetet.  
 



Delmål: Projektet har skapat effektiva marknadsföringskanaler. Projektet har skapat ett 
effektivt samarbete med partners inom det regionala näringslivet och andra 
näringslivsaktörer såväl som med nationella intressenter. 
 
Resultat: 

 Paketerat erbjudande till intressenter  
 Arrangerat eller deltagit i nationella och regionala investerarträffar 
 Skapat kunskapsspridning inom området (konferenser, seminarier) 
 Identifierade partners och potentiella investerare har kunskap om Härnösand och 

regionens erbjudanden 
 Nätverken inom det regionala näringslivet hjälper till att utveckla arbetet utifrån 

regionens behov och tillgångar samt målgruppernas intressen 
 

9 Organisation 
 
Stödmottagaren har organisatorisk kapacitet och erfarenhet av att styra, leda, genomföra 
och följa upp projektet på en rättssäker och ekonomiskt stabil grund. 
 
Projektet genomförs enligt den projektmodell som används inom hela länet, som också ger 
en tydlighet mot kommunens övergripande mål och genererar ökad måluppfyllelse och 
kvalitetssäkring av arbetet. 
 
Projektet tilldelas en styrgrupp som består av representanter från beställaren 
Kommunstyrelseförvaltningens Tillväxtavdelning samt samarbetspartners som  
Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, High Coast Invest, HEMAB, Hushållningssällskapet och 
BizMaker. 
  
Styrgruppens uppgifter är att kvalitetssäkra projektet genom att: 
• Beslut sker vid beslutspunkter med utgångspunkt för respektive fas.  
• Löpande hantera ändringshantering  
 
En projektledare anställs på heltid samt en administrativ/ekonomisk resurs krävs på 20 %. 
Befintlig kommunanställd personal kommer lägga totalt 60 % av en heltidstjänst under 
åren för att stötta projektledaren och bidra med spetskompetens. Projektledare är direkt 
underställd styrgruppen och ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt angivna 
direktiv, mål, budget och tidsplan.  
Huvuduppgiften är att ansvara för planering och daglig styrning av tilldelade resurser så att 
projektets mål nås. 
 
Uppgifter för projektledare 
•Upprätta en arbetsgrupp med representanter från utvecklings- och näringslivsenhet samt 
planera för projektfaser och projektet totalt. 
•Styra projektet och medverka aktivt i etableringsprocesser inom ramarna för projektplan. 
•Identifiera eventuella problem samt föreslå förbättringar i arbetssätt, metoder och rutiner 
•Genomföra projektutvärdering till styrgrupp. 
Extern konsult 
Extern konsult upphandlas för att på uppdrag utföra kartläggningar, leda och arrangera 
workshops, intervjuer. 
 



10 Avgränsning 
Då detta är ett nytt utvecklingsområde för regionen krävs särskilda insatser för att få igång 
samverkansprocesser och insikter behövs för att möjliggöra för etableringar. 
Utvecklingsområdet bedöms ha stor potential att skapa tillväxt och sysselsättning i 
regionen. Utifrån regionens industriella bakgrund och identifierade styrkeområden finns 
synergier som kan kombineras och utvecklas inom Hållbar livsmedelsindustri.  
Projektets ekonomi kommer att särredovisas från den ordinarie verksamheten. Projektet 
kommer att anställa en projektledare dedikerad endast till projektet. 
 

11 Horisontella kriterier  
 
Projektets åtgärder är långsiktigt inriktade på att skapa energieffektiva lösningar för att 
åstadkomma en mer hållbar utveckling. Således är det horisontella kriteriet gällande miljö 
och ekologisk hållbarhet tydligt i centrum. Företag och verksamheter som drivs på ett 
hållbart sätt eller som har hållbarhet som en del av sin affärsidé har särskilt goda 
förutsättningar att lyckas i Västernorrland. Genom att verka för etableringar med krav om 
ökad energieffektivisering inom livsmedelsindustrin minskar miljö- och klimatbelastningen 
samtidigt som konkurrenskraften ökar. Det innebär en minskad klimatpåverkan, en 
minskad påverkan på naturens resurser samtidigt som det innebär minskade kostnader för 
företagen. 
 
För tillväxten och utvecklingen i regionen är det även viktigt att etableringarna är hållbara 
utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Projektet kommer att bidra till att 
kommunicera den erfarenhet som vilket gynnar sysselsättning ur ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv.  
 
Näringslivskontoren har under senare år mångfaldsdiplomerats och därmed fått kunskaper 
och insikter om hur projekt kan bidra till en bredare mångfald samt hur den egna 
verksamheten kan förbättras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Representation i 
marknadsföring och kommunikation har betydelse för att skapa förutsättningar för större 
mångfald inom näringslivet. Projektet ska bidra genom icke diskriminerande 
kommunikation i olika marknadsföringssammanhang. Inom projektets styrgrupp är strävan 
att få en jämn könsfördelning. 

Projektet är kopplat till Härnösands tillväxtstrategi, vilket är ett långsiktigt övergripande 
styrdokument som bland annat anger Härnösand kommuns tillgångar för tillväxt och hur vi 
strategiskt ska arbeta för att nå den strategiska målbilden – Den företagsamma staden med 
den personliga livsmiljön.  

 

12 Projektets koppling till EU- program, RUS och 
handlingsplaner 

 
Projektet matchar utmaningarna i länets regionala utvecklingsstrategi RUS och ligger helt i 
linje med programmets prioriterade övergripande mål:  
Projektet har en klar koppling mot och dess Vision om att år 2030 ska Västernorrland ha 
fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare. 
 



Projektet ska även bidra till RUS genom att bygga upp och skapa förutsättningar för 
forskning och innovation för grön omställning, ett mer klimatvänligt konsumtionsmönster, 
en större cirkulär ekonomi samt effektivisera energianvändningen samtidigt som 
konkurrenskraften bibehålls. Projektet har även direkt koppling till den regionala och 
nationella livsmedelsstrategin samt till den av regeringen nyligen beslutade ”Nationell 
strategi för cirkulär ekonomi” som pekar ut riktning och ambition för en långsiktig och 
hållbar omställning av samhället. 
 
Projektet och regional utveckling bygger på att vi samverkar, gör saker tillsammans och tar 
tillvara den kunskap som finns på ett nationellt plan. Samtidigt tillåter vi att aktörer som 
ligger i framkant inom sitt område gå före då det gynnar den gemensamma utvecklingen. 
Vilka aktörer som går före är oberoende av geografi och varierar beroende på område. 
Andra utgångspunkter från RUS är utvecklande av nya styrkeområden genom 
branschöverskridande samverkan och smart specialisering. Projektet har direkt koppling till 
länets livsmedelsstrategi som nu är under revidering och som nu även är kopplad till RUS. 
 
Projektet riktar sig även mot insatsområde 3 operativa programmet för mellersta Norrland 
om att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.  Samt investeringsprioritering 3a 
-Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av 
nya idéer och främja skapandet av nya företag, inkludera satsningar på företagskuvöser. 
 
 
12.1 Överlevnad och Långsiktighet 
 
Detta projekt är en del i ett långsiktigt arbete för att utveckla ett nytt område för tillväxt 
och sysselsättning i regionen. Projektet bidrar till att stödja en långsiktig utveckling i 
enlighet med programmets mål genom att skapa regional hållbar tillväxt och sysselsättning 
och att inom 5 år vara ett nationellt centrum för industriell och hållbar 
livsmedelsproduktion.  
 
Länet behöver attrahera intressenter för att bygga livsmedelscentrumet enligt visionen. En 
kommun kan inte drifta och förvalta detta centrum men kan däremot skapa bästa 
förutsättningar tillsammans med andra stödaktörer för att nå visionen. Det krävs 
investerare och företag som etableras och är med i denna utveckling för ett cirkulärt 
symbiotiskt livsmedelscentrum.  
 
Se även under punkt 7.2 
 

13 Förankring och näringslivets medverkan 
 
Regionen behöver tillskott på kapital, kompetens, innovation och nytänkande. Genom 
projektets arbete för ökat investeringsfrämjande och skapandet av en kommunal 
tillväxtplattform inom området kan det regionala näringslivet stärkas och förnyas samt 
bidra till ökad tillväxt. Genom nya etableringar och de investeringar som görs i samband 
med dessa skapas en högre efterfrågan på varor och tjänster inom det lokala näringslivet. 
Detta kan bli en grogrund för mindre och medelstora företagsetableringar och även bidra 
till tillväxt bland befintliga företag i hela regionen.  
 



Projektet bidrar till ökad gränsöverskridande samverkan genom lokalt, regionalt, nationellt, 
transnationellt samverkan mellan olika sektorer. Den regionala förstudien ”Framtidens 
livsmedelsindustri” med direkt koppling till Västernorrlands regionala livsmedelsstrategi 
genomfördes av Härnösands kommun under 2018. I arbetet samlades en styrgrupp 
bestående av Härnösands kommun, LRF, Hushållningssällskapet, Region Västernorrland, 
Länsstyrelsen Västernorrland och Mittuniversitetet. Utifrån resultatet och den framtagna 
vision, framtagen med deltagande av näringsliv samt regionala och nationella aktörer, blev 
det tydligt att arbete i regionen fortsättningsvis genomförs och planeras i form av 
aktiviteter, projektinitiativ och samverkansdialoger.  
 
I detta projekt ”Hållbar livsmedelsindustri” kommer styrgruppen representeras av en 
regional styrgrupp. Denna består av representanter från Härnösands kommuns 
tillväxtavdelning, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, Hushållningssällskapet, Härnösands 
energi AB, High Coast Invest samt BizMaker.  
 
Information om Härnösands arbete inom området är kommunicerat vid ett flertal 
aktiviteter, bla. Nationell konferens foodtech, Regional näringslivsträff, under den 
nationella Innovationsveckan tillsammans med Bizmaker. Härnösands arbete inom 
utvecklingsområdet har även förmedlats vid länsstyrelsens mötessammanhang kring 
regionala livsmedelsstrategin samt under Regionens regionala möten kring RUS samt 
prioriteringar kring smart specialisering. Mittuniversitetet har även förmedlat sitt intresse 
regionalt/nationellt för att utveckla området. 
 
 
Utarbeta kommunikationsplan  
Genom att sprida kunskapen om etablerings- och investeringsfrämjande arbete i 
samverkan med andra företagsfrämjande aktörer når projektet bästa resultat.  
  



 

14 Tid och aktivitetsplan 
 

Aktivitet Beskrivning Datum  Kostnad  
Samverkan/nätverk/ 
FoU   

2021-01-01-
2022-10-31   1 696 000  

  Identifiera livsmedels accelerator i 
samverkan med Bizmaker 

  
  

  Genomföra nödvändiga förankrings- och 
samarbetsprocesser med de lokala, 
regionala och nationella aktörer som 
etableringen kräver.  

  

                 -    
  Delta aktivt för att främja transparens 

och enkelhet kring lagar, regler och 
tillämpningen av dessa för företagen 

  

                 -    
  Studiebesök, nationella 

livsmedelsaktörer, mässor och 
konferenser.  

  

                 -    
Hållbara 
etableringsprocesse
r 

  
2021-01-01-
2022-10-31 

  1 200 000  
  Tillsättning av etableringsgrupp vars 

syfte är att driva arbetet med att skapa 
viktiga lokala och regionala 
produktionsförutsättningar. 

  

  
  Ta fram kommunal tillväxtplattform för 

cirkulär livsmedelsproduktion. 

 

  
  Skapa förutsättningar för 

entreprenörskap med stödstruktur som 
möjliggör hållbar tillväxt. 

 

  
  

Kartlägga möjligheter och utmaningar 
för nya affärsmodeller inom 
livsmedelssystem baserade på industriell 
symbios i Härnösands kommun. 

  

  
Kunskapshöjande 
åtgärder   

2021-01-01-
2022-10-31       800 000  

  
Identifiera privata och offentliga 
intressenter på nationell, regional, lokal 
nivå. (etablerare, investerare, 
samverkansaktörer, FoU). För att skapa 
olika forum och nätverk för samarbete 
och kunskapshöjande åtgärder.  

  

  
  Genomföra workshops i samverkan med 

aktörer inom regionens 
livsmedelssystem. 

  

  



  Genomföra workshops med 
kommunernas näringslivsenheter och 
stödjande regionala aktörer. 

  

  
  Höja kunskapsnivån vid 

livsmedelsetableringar. 
  

  
Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

  
2021-01-01-
2022-10-31 

      500 000  
  

Framtagande av riktat material inför 
konferenser och mässor. Sprida resultat 
till våra intressenter och uppdragsgivare. 

 

  
Delrapporteringar 
och avslutsarbete   

2022-11-01-
2023-02-28       230 000  

  Genomföra styrgruppsmöten och 
ansvara för redovisningar till TVV i 
samverkan med projektets 
ekonomifunktion. 

  

  
  Projektet arbetar fram och levererar en 

slutrapport till samtliga finansiärer efter 
projekttiden slut. 

  

  
Utvärdering och 
lärande   

2022-11-01-
2023-02-28       100 000  

  I slutet av projektperioden ska projektet 
utvärderas i förhållande till 
projektbeskrivningen syfte och mål. 
Utvärderingen ska vara framåtsyftande 
och tjäna som underlag för fortsatt 
arbete. 

  

  
 
  



 

15 Budget 
 

KOSTNAD År 1 År 2 År 3 TOTAL 
Personal 1 011 600 915 600 136 600 2 063 800 
OH 220 387 199 473 29 760 449 619 
Lönebikostnad 457 648 414 217 61 798 933 663 
Extern sakkunskap och extern kompetens 430 000 500 000 0 930 000 
Resor och logi 78 000 78 000 0 156 000 
Investeringar, utrustning och materiel och 
externa lokaler 0 0 0 0 
Intäkter 0 0 0 0 
SUMMA BOKFÖRD KOSTNAD 2 197 635 2 107 290 228 158 4 533 083 

Offentlig och privat direktfinansiering         
Mittuniversitetet 298 979 0 0 298 979 
SUMMA KOSTNAD FRÅN ANDRA 
OFFENTLIGA AKTÖRER 298 979 0 0 298 979 

SUMMA PROJEKTKOSTNAD 2 496 614 2 107 290 228 158 4 832 062 
     

     

FINANSIERING 0 0 0 TOTAL 
Offentlig finansiering- kontanta medel         
TVV 1 248 307 1 053 645 114 079 2 416 031 
Härnösands kommun 200 000 200 000   400 000 
Regionen 649 328 753 645 114 079 1 517 052 
Mittuniversitetet 100 000 100 000   200 000 
SUMMA BOKFÖRD OFFENTLIG 
FINANSIERING 2 197 635 2 107 290 228 158 4 533 083 
Privat finansiering - kontanta medel         
SUMMA PRIVAT FINANSIERING 0 0 0 0 
TOTAL KONTANT FINANSIERING         
Offentlig och privat direktfinansiering         
Mittuniversitetet 298 979 0 0 298 979 
SUMMA DIREKTFINANSIERING  298 979 0 0 298 979 

SUMMA PROJEKTFINANSIERING 2 496 614 2 107 290 228 158 4 832 062 
 
 



 
 

16 Kontakter 
Namn: Anneli Kuusisto 
Mobiltelefonnummer: 070-550 67 70 
E-postadress: anneli.kuusisto@harnosand.se 
  
  

 
 
 



 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
Tillväxtavdelning 
Cecilia Onselius, 070 340 15 23 
cecilia.onselius@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2020-08-24 

 
Dnr  
KS/2020-000369 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Förstudie Testområde Västernorrland 

Förslag till beslut  
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta, 

att under förutsättning att förstudien beviljas, avsätta 100 000 kronor från 
kommunstyrelsens budgetram 2020.     

   

Beskrivning av ärendet 
RISE Research Institutes of Sweden AB har tillsammans med Härnösands 
kommun fört dialog kring utvecklingsområdet och RISE har ansökt om 
regionala medel till förstudien. 

Förstudiens aktiviteter syftar till att identifiera nyckelaktörer, deras behov 
inom ramen för det uppställda konceptet, t.ex. demonstratorer, utbildning 
eller kompetensutveckling samt att förankra och utarbeta en plan för ett 
fortsatt gemensamt utvecklingsarbete. Resultat/utfall hos målgruppen är ett 
fortsatt behovsdrivet engagemang för konceptets utveckling som i 
förlängningen skall bidra till mervärde för respektive organisation i dess 
verksamhet, utveckling och konkurrenskraft.  

.   

Beslutsunderlag 
Ansökan förstudie ”Testområde Västernorrland – ett maritimt 
utvecklingskoncept för en stärkt regional utveckling i en nationell och 
internationell kontext” 

.  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Cecilia Onselius 
Verksamhetsutvecklare 

 

Bilagor 



 
Härnösands kommun 
 
Tillväxtavdelning 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2020-09-07 

Dnr 
KS/2020-000369 

 

 

Bilaga 1 Ansökan förstudie ”Testområde Västernorrland” – ett maritimt 
utvecklingskoncept för en stärkt regional utveckling i en nationell och 
internationell kontext” 

 











 

 

 

 



 







 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Universitetsbacken 3 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 

Organisationsnr 
212000-2403 

  Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
Tillväxtavdelning 
Daniel Johannsson, 0611-34 82 89 
daniel.johannsson@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2020-08-14 

 
Dnr  
KS/2020-000241 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och 
Ådalsbanan, Gävle - Västeraspby 

Förslag till beslut  
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta föreslaget remissvar som sitt eget  

 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för 
ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby. Sträckan 
har delats in i sex funktionella etapper, och ordningsföljden har valts för att 
nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt.  

Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell 
infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och 
långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med 
i kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för 
infrastrukturen i Sverige. 

Sträckan har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. 
Hela sträckan Gävle – Västeraspby är en enkelspårig bana med omfattande 
blandad trafik som skapar stora och växande kapacitetsproblem. Många 
delar har låg hastighetsstandard, vilket medför långa restider och risk för 
kraftiga förseningar. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är 
därmed mycket begränsad med dagens anläggning. 

Etapperna listade i den ordning som de bör byggas enligt förslaget  

1. Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) –Sundsvall 

2. Timrå-Härnösand 

3. Sundsvall-Timrå 

4. Gävle-Söderhamn 

5. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall) 

6. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors) 



 
Härnösands kommun 
 
Tillväxtavdelning 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2020-08-21 

Dnr 
KS/2020-000241 

 

 

Remissvar – sammanfattning 
Härnösands kommun ser positivt på Trafikverkets förslag till 
utbyggnadsordning, som i mycket överensstämmer med bolaget Nya 
Ostkustbanans yttrande, vilket Härnösands kommun ställer sig bakom. 

I tillägg vill Härnösands kommun förstärka yttrandet med följande: 

 Härnösands kommun föreslår att Trafikverket får i uppdrag att 
påskynda arbetet genom tidigareläggning av etapper som redan finns 
i den nationella planen (Gävle-Söderhamn, Hudiksvall-Sundsvall 
samt Sundsvall-Härnösand), samt besluta om att färdigställa hela 
sträckan i samband med nästa planbeslut. 

 En mer utförligare beskrivning efterfrågas över hur de 
regionförstorande effekterna påverkas av utbyggnaden och att dess 
betydelse i utvecklingen av aktuella regioner bör vägas in i den 
samhällsekonomiska analysen. 

 Överflyttningen från väg till järnväg är viktig för att avlasta 
vägtrafiken genom Härnösand och bidrar med kortare restider till 
fler utvecklingsmöjligheter för livsmiljön och näringslivet, i 
Härnösand, men även till Umeå och vidare norrut. 

 För att möta utvecklingen i Höga Kusten, en av Sveriges snabbast 
växande destinationer, behöver den ekonomiska ramen även väga in 
i besluten vad resenärerna genererar för regionen där destinationen 
finns. Härnösands kommun ställer sig bakom de synpunkter som 
framförs i yttranden från Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 

Socialt perspektiv, Ekologiskt perspektiv, Ekonomiskt och juridiskt 
perspektiv 
Positiv påverkan   

Beslutsunderlag 
Rapport ”Bristanalys Nedre Norrland, Förslag till Utbyggnadsstrategi, 
Bristande kapacitet och långa restider Ostkustbanan och Ådalsbanan Gävle 
– Västeraspby, Version 2020-05-25”  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Daniel Johannsson 
Hållbarhetsstrateg 

 

Bilagor 
Remissvar Härnösands kommun till Trafikverkets rapport ”Bristanalys 
Nedre Norrland, Förslag till Utbyggnadsstrategi, Bristande kapacitet och 
långa restider Ostkustbanan och Ådalsbanan Gävle – Västeraspby, Version 
2020-05-25” 



 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Stadshuset 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
0611-34 80 30 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
 

REMISSVAR  
Sida 
1(4) 

 
Datum 
2020-08-14 

 
Dnr  
KS/2020-000241 

  
 

  

Remissvar över Trafikverkets rapport ”Bristanalys 
Nedre Norrland, Förslag till Utbyggnadsstrategi, 
Bristande kapacitet och långa restider Ostkustbanan 
och Ådalsbanan Gävle – Västeraspby, Version 2020-05-
25 
 
Härnösands kommun har tagit del av rubricerad rapport, och får med 
anledning av det lämna yttrande över det som berör Härnösands kommun 
och på förslaget i sin helhet. 

Härnösands kommun ser positivt på Trafikverkets förslag till utbyggnads-
ordning, som i mycket överensstämmer med det gemensamma bolaget Nya 
Ostkustbanans yttrande.  

Övergripande synpunkter 
Kommunen ställer sig bakom de synpunkter som framförs i det 
gemensamma yttrandet från bolaget Nya Ostkustbanan och i tillägg till det 
ger följande synpunkter som Härnösands kommun vill förstärka. 

Utbyggnadstakten är alldeles för låg och Härnösands kommun föreslår att 
Trafikverket får i uppdrag att färdigställa hela sträckan senast 2030-2035. 
Detta för att möjliggöra uppfyllelse av viktiga nationella och regionala 
målsättningar och utmaningar som finns för norra Sverige. Med en helt 
utbyggd Ostkustbana så kommer Norrlands största stad Umeå närmare 
huvudstaden och den nationella nyttan med Norrbotniabanan blir ännu 
större. 

Det kan göras genom att: 

• påskynda arbetet genom tidigareläggning av etapper som redan finns i plan 
(Gävle-Söderhamn, Hudiksvall-Sundsvall samt Sundsvall-Härnösand), samt  

• besluta om att färdigställa hela sträckan i samband med nästa planbeslut.   



 
Härnösands kommun 
 
 

REMISSVAR 
Sida 
2(4) 

Datum 
2020-08-19 

Dnr 
KS/2020-000241 

 

 

Härnösands kommun vill belysa följande viktiga områden för en 
hållbar utveckling i Härnösand, utifrån ett lokalt sammanhang 
med koppling till omvärlden 

En konkurrenskraftig järnväg kopplar ihop arbetsmarknadsregionerna 
i norra Sverige och stärker samtidigt svensk ekonomi, och är basen 
för Härnösands kommuns framtida utveckling 
Härnösands kommun anser att en konkurrenskraftig järnväg som föreslås i 
utbyggnadsstrategin är av yttersta vikt för näringslivs- och 
befolkningsutvecklingen i Härnösand såväl lokalt som i utbytet med 
angränsande regioner och vidare ut internationellt. Utbyggnaden av 
järnvägen utgör basen för Härnösands kommuns framtida utveckling1. 

Effekter på den regionala utvecklingen beskrivs knapphändigt. En 
utförligare beskrivning av exempelvis regionförstorande effekter och 
potentiell integration av arbetsmarknader kan illustrera hur restidsvinster 
omsätts i strukturell utveckling. Betydelsen av utvecklingen i ett regionalt 
sammanhang bör vägas in i den samhällsekonomiska analysen. 

Överflyttningen från väg till järnväg är viktig för att avlasta vägtrafiken 
genom Härnösand och bidrar med kortare restider till fler utvecklings-
möjligheter för livsmiljön och näringslivet, i Härnösand men även till 
Umeå och vidare norrut 
Godstrafikens utveckling har en tydlig koppling till utvecklingen av 
ekonomin i stort men också till den tekniska utvecklingen av 
godstransportsystemet – vilket kommer att påverka framtidens val av 
trafikslag2.  

Trafikverket skriver i rapporten (avsnitt 2.7 för exempel) att det finns en stor 
potentiell efterfrågan, av såväl på person- som godstrafik längs 
kustjärnvägen och förväntas öka i takt att järnvägen förnyas längs 
norrlandskusten. 

Trafikverket har en tendens att problematisera en växande konflikt mellan 
gods- och persontågen (sida 34 och 36 i rapporten). Den dubbla efterfrågan 
är i själva verket ett av de starkaste argumenten för att bygga ut 
kustjärnvägen så fort som möjligt. 

Överflyttningen av lastbilar till järnväg är viktig för att avlasta vägtrafiken 
genom Härnösand och på så vis hjälpa till att minska utsläppen lokalt 
(växthusgaser och buller) samtidigt som det bidrar till att minska beroendet 
av fossila drivmedel.  

Den viktigaste parametern för godstransporter är tillförlitlighet och är den 
för låg väljs företrädesvis lastbil. Sweco (2018) har exempelvis visat att 
kostnaden för ett alternativt transportupplägg kan vara cirka 30 gånger högre 
än de tids- och förseningseffekter som fångas i den samhällsekonomiska 
kalkylen. Utbyggnaden till dubbelspår förväntas minska antalet förseningar 

                                                      
1 Härnösands kommun (2017) Tillväxtstrategi Härnösand 
2 Trafikverket (2018) Trender i transportsystemet – Omvärldsanalys 2018 
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med cirka två tredjedelar samtidigt som en strategisk säkerhet byggs upp när 
kustjärnvägen kan användas parallellt med stambanorna.3  

Norrlandskusten har under en lång tid haft industrier i världsklass och har 
haft möjligheten att behålla den positionen tack vare sina naturtillgångar och 
innovationer. Men det räcker inte, industrin måste fortlöpande utvecklas 
hållbart och effektiviseras. Tungt gods och långa transportavstånd gör att 
järnvägen många gånger är det enda alternativet4. 

Det finns många branta lutningar i stråket vilket ger tågviktsbegränsningar 
och blir med tiden en allt större flaskhals för trafiken längs hela 
Norrlandskusten i takt med ökningen av både person- och godstrafiken. 
Ytterligare ett starkt argument att bygga ut kustjärnvägen till dubbelspår så 
fort som möjligt. 

Flaskhalsen riskerar att minska järnvägens marknadsandel för godset och 
kan på det viset ifrågasättas ur både efterfråge- och hållbarhetsperspektiv. 
Prognoser ska därför ses som varningsklocka för vad som kan ske om inga 
ytterligare åtgärder genomförs5, vilket också bidrar negativt till utvecklingen 
av näringslivet i norra Sverige och svensk ekonomi. 

För att möta utvecklingen i Höga Kusten, en av Sveriges snabbast 
växande destinationer, behöver den ekonomiska ramen även väga in i 
besluten vad resenärerna genererar för regionen där destinationen 
finns 
En av styrkorna med kuststråket är att det fyller en viktig funktion i såväl 
internationella som nationella, regionala och lokala sammanhang för alla 
näringar. Det internationella perspektivet kan utvecklas mer i rapporten 
tillsammans med hur hela kustjärnvägen hänger samman och hur de 
samverkar med varandra och olika näringar, däribland besöksnäringen. 

För att lyckas med det nationella intresset att utveckla destinationer runt om 
i Sverige och göra Sverige till ett mer attraktivt land att besöka så behövs en 
utbyggd, diversifierad och kapacitetsstark transportinfrastruktur. 

För att möta utvecklingen i Höga Kusten, en av Sveriges snabbast växande 
destinationer, behöver den ekonomiska ramen även väga in i besluten vad 
resenärerna genererar i det större perspektivet, utifrån vad det ger i 
utveckling för regionen där destinationen finns.   

Det internationella perspektivet är ofullständigt beskrivet i rapporten vad 
gäller att kustjärnvägen ingår i stomnäten för TEN-T järnväg, såväl för gods 
(Scandinavian Mediterranean Corridor) som persontrafik.6 Det saknas 
kommentarer kring hur utbyggnadsstrategin förhåller sig till dessa krav och 
att Sverige riskerar att inte uppfylla EU:s krav med nuvarande 
utbyggnadstakt. 

                                                      
3 Sweco (2018) Mer pang för pengarna - hur de samhällsekonomiska analyserna kan 
utvecklas med lärdomar från Nya Ostkustbanan 
4 Sweco (2016) Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter 
5 Sweco (2016) Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter 
6 Botniska korridoren/Trogon Consulting (2019). Vilka krav finns för arbetet med 
Transeuropeiska nätverk? 
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Så som delägare i Höga Kusten Destinationsutveckling AB ställer 
Härnösands kommun sig även bakom de synpunkter som framförs i 
yttrandena från bolaget. 

Avslutande kommentar 
Det finns en stark tradition numera av en positiv dialog mellan Trafikverket 
och aktörer längs det vi nu kallar Nya Ostkustbanan. Det gäller exempelvis 
samarbeten kring Samordnad planering, Sverigeförhandlingens uppdrag om 
järnvägen i norra Sverige och nu under arbetet med utbyggnadsstrategin, 
vilket är mycket positivt.  

Dialogen bidrar till att göra arbetet mer tillgängligt för kommunala och 
regionala beslutsfattare vilket förbättrar utvecklingen genom att specificera 
förhållanden och behov av utveckling på lokal och regional nivå. 

Det hoppas vi fortsätter nu när vi går vidare i processen för ett beslut om att 
färdigställa hela sträckan i samband med nästa planbeslut. 

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Ostkustbanan och Ådalsbanan.

Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som
möjligt. Förslaget innebär en strategi där utbyggnaden ska ske i en viss ordning för att ge, minskade restider och
möjlighet till ökad trafik så snabbt som möjligt. Hudiksvall–Sundsvall ger bäst effekt av sex etapper

Här är etapperna listade i den ordning som de ska byggas enligt förslaget (se kartbild):
1.Hudiksvall –Sundsvall (inklusive delen genom Hudiksvall)
2. Timrå-Härnösand
3. Sundsvall-Timrå
4. Gävle-Söderhamn
5. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
6. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors)

Hudiksvall–Sundsvall bedöms vara den etapp som ger den bästa effekten för hela stråket. Sträckan har det största
kapacitetsproblemet och den lägsta medelhastigheten och en utbyggnad till dubbelspår ger därför möjlighet till stora
tidsvinster. Sträckan Timrå-Härnösand är den andra prioriterade sträckan, som möjliggör kortare restider, ökad
kapacitet och transporter med tyngre godståg genom bättre lutningsförhållanden som ett ombyggt spår skulle
innebära.

Det finns ett mål om att få ner restiden mellan Gävle och Sundsvall till mindre än en timme med direkttåg utan stopp
och mellan Sundsvall och Härnösand till mindre än 30 minuter. Restidsmålen uppnår vi inte till 2030 redan, men varje
etapp som byggs förkortar restiden.

Uppdrag i nationell infrastrukturplan
Järnvägssträckan Gävle-Västeraspby har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Ostkustbanan
och Ådalsbanan är enkelspåriga banor med omfattande blandad trafik som innebär stora kapacitetsproblem. Många
delar med låg hastighetsstandard ger långa restider och risk för kraftiga förseningar. De investeringar i nya
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mötesstationer som gjorts de senaste åren är inte tillräckliga och möjligheten att ytterligera utveckla tågtrafiken är
mycket begränsad.

Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda
kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med i kommande
planeringsomgång och revidering av den nationella planen för infrastrukturen.
Utredningen har hämtat sitt underlag från dagens trafik, framtida prognoser och tidigare utredningar. Hela sträckan har
setts över station för station, plattformar, dubbelspår, befintliga spårlängder, lutningsförhållanden och identifierat
"flaskhalsar”. Förslaget till utbyggandsstrategi har tagits fram i dialog med de kommuner, regioner, myndigheter och
intresseorganisationer som finns i stråket. Därefter har Trafikverket sammanvägt all dessa indata och utformat
utbyggnadsstrategin och prioritetsordningen för de föreslagna etapperna.

Arbeta vidare
Det är tidigt i processen och förslaget behöver utredas vidare. I slutet på maj 2020 går förslaget ut på remiss för att
förankra prioritetsordningen – remisstid 25 maj – 18 september 2020. När remissomgången och slutredovisningen är
klar i slutet av 2020 har Trafikverket ett planeringsunderlag till kommande nationell infrastrukturplan. Regeringen tar
sedan beslut om olika sträckor som Trafikverket får i uppdrag att bygga.

Presentation av utbyggnadsetapperna (pdf-fil, 445 kb)

Rapport om bristanalys för Nedre Norrland, Ostkustbanan (pdf-fil, 9 mb)

Hade du nytta av informationen?

2 av 2 (100 %) läsare har svarat att de har haft nytta av informationen

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter men tänk på att vi inte har möjlighet att svara på frågor som kommer in
den här vägen.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-05-25

Kontakt

Våra kontor och öppettider

Skriv till oss

Anmäl skador och brister

Presskontakt

Ja Nej
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Trafikverket
Kontaktcenter: 0771-921 921
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3. Sundsvall – Timrå

1. Hudiksvall – Sundsvall

5. Söderhamn – Hudiksvall

4. Gävle – Söderhamn

2. Timrå – Härnösand

6. Härnösand – Västeraspby
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Hudiksvall – Sundsvall
• Lägst medelhastighet på Ostkustbanan

• Mycket högt kapacitetsutnyttjande (92 %)

• Regelbundna persontågsmöten norr om 
Hudiksvall 

• Mer godstrafik norr om Söderhamn 
(omledning till/från Norra stambanan via 
Söderhamn - Kilafors)

• Sammanhängande dubbelspår ger stora 
systemeffekter

• Fullfölj Sundsvall – Dingersjö som är 
finansierad i nationella planen

1. Idenor – Hudiksvall – Stegskogen

2. Stegskogen – Bäling

3. Tjärnvik – Dingersjö 

4. Bäling – Gnarp – Tjärnvik

1

2

3

4



Timrå – Härnösand 

• Låg medelhastighet

• Stora tidsvinster

• Kraftiga lutningar ger tågviktsbegränsningar för 
godståg längs hela Norrlandskusten

• Mycket långa avstånd mellan vissa mötesstationer 

• Etapp Sörberge – Häggsjön ger störst effekt

10

1. Sörberge – Häggsjön

2. Häggsjön – Härnösand

1

2



Sundsvall – Timrå 
1. Fullfölj finansierade investeringar i nationella 

planen som bidrar till ökad kapacitet
‒ Bergsåkertriangeln, Maland- och Tunadalsspåret, 

Birsta järnvägsutbyggnad 

2. Huli – Birsta (3 km norr om Nacksta) 
‒ Tillkommande godstrafik Sundsvall – Tunadal
‒ Bra kapacitetseffekt tillsammans med planerade 

åtgärder Birsta – Maland
‒ Förhållandevis liten gångtidsvinst
‒ Befintlig järnväg behålls Bergsåkertriangeln – Huli

3. Birsta – Timrå 
‒ Förkortad linje ger stora tidsvinster
‒ Pågående kapacitetsinvesteringar Birsta – Maland

kan inte nyttjas av genomgående tåg

1. Bergsåkertriangeln, Maland-
och Tunadalsspåret, Birsta
järnvägsutbyggnad

2. Huli – Birsta

3. Birsta – Timrå 

1
2
3



Gävle – Söderhamn
1. Fullfölj Gävle – Kringlan i nationella planen

2. Kringlan – Ljusne återstående etapp

‒ Stor nytta i förhållande till kostnad

‒ Risk att hela tidsvinsten inte kan nyttjas i 
tidtabellen för snabbtågen

‒ Mindre godstrafik söder om 
Söderhamn i prognos

12

1. Gävle – Kringlan 

2. Kringlan – Ljusne 

1

2



Söderhamn–Hudiksvall 
1. Enånger – Iggesund – Idenor

‒ Kvarvarande sträcka med låg 
hastighet norr om Söderhamn

‒ Ger längre sammanhängande 
dubbelspår tillsammans med 
etapper vid Hudiksvall  

‒ Mer godstrafik än söder om 
Söderhamn

2. Ljusne – Söderhamn – Enånger
‒ Hög hastighetsstandard redan idag 

(ombyggd på 90-talet)
‒ Acceptabelt kapacitetsutnyttjande

13

1. Enånger – Idenor

2. Ljusne – Enånger

1

2



Härnösand–Västeraspby
• Del av sträcka är linjerätad med hög hastighet
• Veda – Bollstabruk återstår med låg

hastighetsstandard (75–80 km/h)
• Potential finns för kortad restid

• Kraftiga, men korta lutningar
‒ Ger inga tågviktsbegränsningar 

för passerande godståg
‒ Ger tågviktsbegränsningar framförallt 

vid start från vissa mötesstationer

• Vidare utredning krävs kring genomförbarhet 
och kostnad

14

1. Veda – Bollstabruk 

1
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3. Sundsvall – Timrå

1. Hudiksvall – Sundsvall

5. Söderhamn – Hudiksvall

4. Gävle – Söderhamn

2. Timrå – Härnösand

6. Härnösand – Västeraspby
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Sammanfattning
Utbyggnad av järnvägen i norra Sverige behövs för att möta de 
transportanspråk som finns från medborgarna och näringslivet. Norr om Umeå 
saknas järnväg helt i de befolkningstäta delarna utefter kusten där även mycket 
av den transportberoende industrin är lokaliserad. Längre söderut hämmas 
järnvägstrafiken vid kusten av anspråk som överskrider järnvägssystemets 
förmåga. Det håller tillbaka resande och transporter av gods och därmed den 
regionala utvecklingen. 

Utbyggnaden av kustjärnvägen i södra Norrland, Ostkustbanan och Ådalsbanan 
mellan Gävle och Västeraspby består av två bandelar, Gävle-Sundsvall
dubbelspår och Sundsvall-Västeraspby ny sträckning. Delar av sträckan 
Härnösand – Västeraspby är redan ombyggda.

För att säkra framtida kapacitetsanspråk och kopplingen mot södra Sverige 
behövs enligt kapacitetsprognoserna även åtgärder på angränsande banar, 
Bergslagsbanan, Godsstråket genom Bergslagen och Norra Stambanan. 

I denna rapport redovisas ett förslag till strategi och utbyggnadsordning av ny 
järnväg för sträckan Gävle – Sundsvall – Härnösand – Västeraspby för ökad 
kapacitet och kortare restider. 

Vid utvärdering har hänsyn tagits till kapacitet, restid samhällsekonomi samt i
viss mån även byggbarhet och lämpliga anslutningspunkter till befintlig järnväg. 
Därefter har en sammanvägd prioritering tagits fram.

Sträckan Gävle – Västeraspby har delats in i sex funktionella etapper utifrån där 
det sker stora förändringar i trafik- och transportvolymer. Varje funktionell 
etapp är möjlig att dela in i tekniska deletapper, totalt 14 stycken längs hela 
stråket. 

Förslaget är att prioritera utbyggnad av sträckan 
Hudiksvall – Sundsvall till dubbelspår först då 
den sträckan har störst kapacitetsproblem, lägst 
medelhastighet och möjlighet till stora 
tidsvinster. 

Därefter föreslås gå vidare med prioriterade 
etapper på sträckan Sundsvall – Härnösand som 
bland annat möjliggör restidsförkortning, ökad 
kapacitet och tyngre godståg genom bättre 
lutningsförhållanden. 

Slutligen föreslås resterande etapper på 
sträckorna Gävle – Söderhamn – Hudiksvall 
samt Härnösand – Västeraspby. 

Figur 1. Funktionella etapper Gävle - Västeraspby
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Inledning

2.1. Uppdraget

I denna rapport avhandlas en av 16 utpekade brister i regeringens fastställelse 
av nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029.0F

1

Rapporten omfattar utredningen av den utpekade bristanalysen Nedre 
Norrland, bristande kapacitet i järnvägssystemet. Återstående delsträckor med 
kapacitetsproblem och långa restider, såsom Ostkustbanan inklusive 
Ådalsbanan, Gävle – Härnösand. 

Syftet med denna rapport är att utreda bristen Nedre Norrland, bristande 
kapacitet i järnvägssystemet - återstående delsträckor med kapacitetsproblem 
och långa restider, såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan, Gävle-
Härnösand. I bilaga 1 till denna rapport återges fastställelsebeslutet i den del 
som avser de utpekade bristerna, med markering av det som avser denna 
utredning. 

Trafikverket tolkar uppdraget att det har som mål att detta stråk är så långt 
utredd att några etapper kan övervägas i nästa planeringsomgång och 
planrevidering. Och att motiv till varför i redovisas i form av en 
utbyggnadsstrategi. 

2.2. Redovisade brister i underlag till nationell plan 

I en underlagsrapport till den nationella planen, tillstånd och brister i 
transportsystemet, 2017:154 redovisade Trafikverket i huvudsak följande 
brister.1F

2

Ostkustbanan (Gävle–Sundsvall) och Ådalsbanan (Sundsvall–
Härnösand-Västeraspby–Långsele) 

Betydande brister finns inom punktlighet för cirka två tredjedelar av sträckan 
Gävle–Sundsvall på grund av långa enkelspårsträckor med få mötesstationer. 
Det resulterar i stor sårbarhet och problem med att ta igen förseningar. Mellan 
Sundsvall och Härnösand är det brister i användbarhet med långa restider. 
Mellan Timrå och Sundsvall är det brister i kapacitet. För dessa delar betyder de 
stora satsningar som sker från skogsindustrin i Timrå och Sundsvall en ökande 
belastning på banan. Genom pågående objekt i Sundsvall minskas bristerna 
närmast Sundsvall. Söder om Sundsvall finns objekt i gällande nationell plan för 
sträckan Dingersjö–Sundsvall, vilken kommer att minska bristerna vad gäller 
kapacitet och robusthet. Ådalsbanan Västeraspby–Långsele har betydande
brister i användbarhet, robusthet och punktlighet. 

Enligt Järnvägsnätsbeskrivning 2018 finns det på bandelen Västeraspby–
Långsele risk för hastighetsnedsättningar samt temporära avstängningar för 
                                                           
1 Regeringens beslut den 31 maj 2018 om nationell trafikslagsövergripande plan för 
transport-systemet avseende perioden 2018-2029 (N2018/03462/TIF), bilaga 3. 
Regeringens skrivelse 2017/18:278 om planen 
2 Underlagsrapport till den nationella planen, tillstånd och brister i transportsystemet, 
2017:154 
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åtgärder, vilket förstärker de betydande brister inom användbarhet, punktlighet 
och robusthet som finns. Enligt järnvägsnätsbeskrivningen finns det även på 
bandelen Gävle–Vallvik (söder om Söderhamn) risk för hastighetsnedsättningar
på grund av dåligt spår, vilket förstärker de betydande brister inom kapacitet 
och punktlighet som finns. 

Vid Gävle Central och mot Gävle hamn finns brister bland annat inom kapacitet 
och dessa bedöms bli betydande med bedömd trafikökning. Gävle hamn 
hanteras med åtgärder i gällande nationell plan och bristen minskas därmed.   

Miljöfarlig verksamhet på och i anslutning till Valboåsen, Gävles enda 
dricksvattentäkt, kommer på sikt behöva flyttas för att minska riskerna för 
utslagning av vattenförsörjningen. 

Det gäller till exempel godsbangården, som till stora delar ligger på 
vattentäkten. 

Det råder idag kapacitetsproblem på samtliga järnvägslinjer in till Gävle. Gävle 
centralstation får fördubblat antal resande vilket ställer krav på genomgripande 
utveckling av hela stationsområdet. Befintlig godsbangård kan inte hantera 750 
meter godståg som TEN-nätet kräver.

Gävle hamn kommer att fördubbla sin godshantering på kort sikt, varav hälften 
på järnväg, och bangården kommer därför inom kort inte att räcka till. 

Depåverksamheter ligger både norr och söder om Gävle centralstation och 
matchar inte med de anslutande bangårdarna. Gävle personbangård ligger 
söder om Gävle central med uppställningsspår på cirka 200 meter. Detta 
uppfyller inte kraven enligt TEN-nät som kräver 400 meters uppställningsspår. 
Omfattande upprustning av bangården med ett stort uppdämt underhållsbehov 
är nödvändig.

Norra stambanan/Stambanan genom övre Norrland, Gävle–
Ockelbo–Ånge–Bräcke–Långsele–Mellansel–Vännäs samt 
kopplingar mot Botnia-, Ådals- och Ostkustbanan                         

Betydande brister finns framförallt inom punktlighet på de flesta delsträckorna 
på Stambanan genom övre Norrland norr om Bräcke, samt på Norra stambanan 
söder om Ljusdal.  Betydande brister finns framförallt för kapacitet, men även 
för användbarhet och robusthet, Ockelbo–Gävle, Holmsveden–Kilafors, 
Bollnäs–Ljusdal. 
För Holmsveden–Kilafors minskar bristerna genom planerade åtgärder 
gällande nationell plan.

Bergslagsbanan

Banan har betydande brister på samtliga delsträckor. Kapacitetsbrister finns på 
sträckan Gävle–Storvik, som till viss del minskas med objekt i gällande nationell 
plan, men bristerna bedöms fortsatt vara betydande, samt på sträckan Falun–
Borlänge. Brister finns även för sträckorna Storvik–Falun vad gäller 
användbarhet och robusthet samt för Borlänge–Ludvika vad gäller punktlighet. 
Eftersom banan är högt trafikerad och har problem med godståg i flera backar, 
uppstår ytterligare problem med restider och robusthet. Det finns även brister i 
användbarhet i form av långa restider vid arbetspendling mellan Gävle–
Borlänge på grund av den begränsade kapaciteten.



  Sida 9 (86) 

TM
AL

L 
00

04
R

ap
po

rt 
ge

ne
re

ll
3.

0

2.3. Metod

Upprättandet av utbyggnadsstrategin har bedrivits i projektform. 
Projektgruppen har bestått av Hans-Olov Åström, Katarina Lind, Jon Hansson 
och Per Köhler.

Till hjälp har även funnits arbetsgrupp, referensgrupp, styrgrupp och 
kontaktgrupp. 

Arbetet genomförs februari till december 2020. 

Viktiga milstenar:

Workshop om underlag till utbyggnadsstrategi feb 2020

Redovisning av förslag till utbyggnadsstrategi Nya OKB 
utbildningsseminarium maj 2020

Remiss av förslag till utbyggnadsstrategi maj – september 2020

Utbyggnadsstrategin och planeringsläget blir underlag till rapporten 
bristananalysen nedre Norrland lämnas till Trafikverket, nationellt som 
avrapportering av bristen. Remiss.   

Delrapport av Bristanalysen Nedre Norrland aug 2020

Slutrapport av Bristanalysen Nedre Norrland dec 2020

Rapporten omfattar utbyggnadsstrategi för Gävle – Västeraspby, 
utbyggnadsordning och varför den ordningen samt det fysiska planeringsläget 
för respektive del, dvs i vilken planmognad respektive del har.

Vi har, tittat på dagens trafik, framtida prognoser. Studerat tidigare 
utredningar. Gått igenom hela sträckan station för station, behov av nya 
stationer, plattformar, dubbelspår, befintliga spårlängder, lutningsförhållanden, 
identifierat ”flaskhalsar”. Vi har tittat på  befintliga utredningar men även 
genomfört nya. 

Vi har också haft samråd med de kommuner, regioner, andra myndigheter, 
intresseorganisationer med flera aktörer, som finns i stråket.

Denna rapport gör en sammanvägd prioritering av etappvis utbyggnad av ny 
järnväg för sträckan Gävle – Sundsvall – Härnösand – Västeraspby där hänsyn 
tas till kapacitet, restid, samhällsekonomi och i viss mån lämpliga 
anslutningspunkter till befintlig järnväg. Därefter har vi utformat 
utbyggnadsstrategin och prioritetsordningen av de föreslagna etapperna.

2.4. Tidplan 

Remiss av förslag till utbyggnadsstrategi 25 maj – 18 september 2020

Utbyggnadsstrategin och planeringsläget blir underlag som 
sammanställs till rapporten, Bristananalysen nedre Norrland. Remissas 
ej. 
Rapporten slutredovisas till Trafikverket, Nationellt planering 31 dec 
2020. En delavstämning görs senast 31 aug. 
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2.5. Avgränsningar

Utbyggnadsstrategin omfattar Ostkustbanan sträckan Gävle - Sundsvall samt 
Ådalsbanan Sundsvall - Västeraspby. Utblickar har dock gjorts mot 
angränsande banor som har betydelse för strategin. Såsom Ostbanan söder om 
Gävle, Bergslagsbanan Gävle - Storvik, Norra stambanan Storvik - Kilafors, 
Ådalsbanan Västeraspby – Långsele och Botniabanan Västeraspby – Umeå.

Figur 2. Utredningssträckan (grönt) samt övriga sträckor som kan beröras i rapporten 
(blått)
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2.6. Bakgrund

Ostkustbanan mellan Gävle-Sundsvall och Ådalsbanan mellan Sundsvall och 
Västeraspby. Denna är en viktig del av  hela kuststråket som består av 
Norrbottniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan. Tillsammans 
förbinder de norrlandskusten från Luleå via Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, 
Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Uppsala till
Arlanda/Stockholm. Ostkustbanan sträcker sig från Stockholm till Sundsvall, 
där Ådalsbanan tar vid norrut till Västeraspby där Botniabanan tar vid. 

Figur 3. Angränsande banor

Sträckan har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Hela 
sträckan är en enkelspårig bana med omfattande blandad trafik som skapar 
stora och växande kapacitetsproblem. Många delar har låg hastighetsstandard 
det medför långa restider och risk för kraftiga förseningar. De 
kapacitetsinvesteringar i form av bla nya mötesstationer som genomförts det 
senaste årtiondet är inte tillräckliga. När godstrafiken förväntas öka längs 
Botniabanan och Ådalsbanan krävs kapacitetsåtgärder mellan Gävle och 
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Sundsvall för att klara fler tåg på banan. Möjligheten att utveckla tågtrafiken 
ytterligare är därmed mycket begränsad med dagens anläggning. 

För hela sträckan Gävle till Umeå har en åtgärdsvalsstudie genomförts 2016-
2020. 2020:093.2F3

Åtgärdsvalsstudien har initierats av bristen ”Kapacitetsförstärkning, 
Ostkustbanan Gävle – Sundsvall, inklusive Ådalsbanan” som är utpekad i 
nationell plan. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att för alla berörda göra känt 
vilka brister och behov som finns i stråket, vilka åtgärder som planeras och 
pågår samt hur olika trafikslag kan samverka med varandra i stråket. Studien 
ska utgå från tidigare och pågåendearbeten och inte göra om det som redan är 
gjort. Studien tar ett helhetsgrepp på systemnivå av transportsystemet längs 
kusten för sträckan Gävle - Umeå. Den omfattar alla fyra trafikslag. Naturliga 
och viktiga transportnoder samt viktiga delar i transportsystemet, som större 
orter, hamnar, flygplatser, vägar och järnvägar ingår. För järnvägen ingår 
”kustjärnvägen” (Ostkustbanan/Ådalsbanan/Botniabanan), ”stambanan” 
(Norra stambanan/ Stambanan genom Övre Norrland) och tvärbanor som 
förbinder dem. Syftet med det stora utredningsområdet är att fånga de nord-
sydliga rese- och transportrelationerna för samtliga trafikslag. 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien har följande vision och mål tagits fram av 
deltagande aktörer i stråket. Målår är 2030 (om inte annat anges). Målen är 
listade utan inbördes ordning, och det finns ingen prioritering mellan dem. 
Trafikverket i samverkan med berörda länsplaneupprättare kommer att 
samordna uppföljningen mot målen för att följa utvecklingen. 

Övergripande mål för Kuststråket Gävle-Umeå 

Transportsystemet har hög funktionalitet och kan nyttjas effektivt och 
hållbart av alla människor och näringslivet, med stor hänsyn tagen till 
säkerhet, miljö och hälsa. 

Kopplingar mellan trafikslagen är optimerade för att person- och 
godstransporter ska fungera hållbart och effektivt från start- till 
målpunkter. Noder i stråket (t ex stationer, flygplatser, hamnar och 
terminaler) är integrerade i transportsystemet och har en hög 
tillgänglighet. 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö i stråket utgör en god och 
hälsosam livsmiljö. 

Vägmiljön och järnvägsmiljön är funktionell, med en trygg och attraktiv 
utformning som tar hänsyn till människan, djur och natur. 

Målpreciseringar för Kuststråket Gävle-Umeå 

Restiderna på järnväg är kortare jämfört med 2015. Mål för restider 
med direkttåg utan stopp (varje stopp på sträckan ökar restiden):  

- Gävle-Sundsvall <1 timme  

- Sundsvall–Härnösand <30 min.  

                                                           
3 Åtgärdsvalsstudie Gävle till Umeå . 2020:093. 
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Restidsmålen kommer troligtvis inte att uppnås till 2030, men varje 
etapp som byggs förkortar restiden. 

År 2020 ankommer minst 95 % av alla godståg och persontåg till 
slutstationer högst 5 minuter efter tidtabellstid.   

30 % av långväga (>300km) godstransporter på väg har överförts till 
järnväg och sjöfart. 

Vision för Kuststråket Gävle-Umeå (2030) 

Ett effektivt och konkurrenskraftigt transportsystem längs Norrlandskusten har 
skapat förutsättningar för en attraktiv region i världsklass och en hållbar 
samhällsutveckling förmänniskor och näringsliv i regionen, Sverige och Europa. 

Kapaciteten i järnvägssystemet är väl dimensionerad för att hantera 
persontrafik och näringslivets transporter.  

Järnvägssystemet klarar axellaster på minst 25 ton (STAX25) och långa 
tåg (750 m) för ett effektivt nyttjande.  

Järnvägssystemet är optimerat i teknisk standard och täcker fullt ut de 
behov som systemet ska tillfredsställa.  

Andelen resor som sker med kollektivtrafik är större än år 2015. 

Utpekade järnvägssträckor är säkrade för att minska antalet 
personpåkörningar. 

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter är 2030 70 % lägre 
än 2010.

2016 togs det fram en rapport, Järnväg i norra Sverige, underlag till 
Sverigeförhandlingen.

Rapporten beskriver befintliga underlag och planeringsläge för viktiga delar i en 
sådan utbyggnad, Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå samt dubbelspår 
Ostkustbanan Gävle-Sundsvall och ny järnväg Sundsvall-Härnösand.3F

4

2.6.1. Delen Gävle-Sundsvall

Den cirka 22 mil långa järnvägssträckan mellan Gävle och Sundsvall är 
enkelspårig och har långa avstånd mellan dagens 25 mötesstationer. 

Ostkustbanan trafikeras med en blandning av person- och godstrafik, där 
persontrafiken utgörs av både snabb- och regionaltåg.  Varje typ av tåg har sin 
egen hastighet vilket ger en svår trafiksammansättning där både möten och 
förbigång/omkörningar krävs för att 
tillräckligt många tåg ska få plats. De skapar oönskade beroenden mellan tågen 
och ger såväl förlängda res- och transporttider som ökad störningskänslighet. 
Risken för förseningar ökar dessutom i takt med att fler tåg ska samsas på 

                                                           
4 Järnväg i norra Sverige, underlag till Sverigeförhandlingen 2016:030. 
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dagens enkelspår vilket gör att möjligheten att hämta in förseningar minskar 
kraftigt.

Ökad trafik och byte av fordon har medfört att restiden mellan Stockholm och 
Sundsvall  
förlängts avsevärt under en period av år, från dryga 3 timmar 1996 för 
snabbaste tåget, till dagens 3 timmar och 35 min. Trafikverkets prognos för år 
2040 indikerar en kraftig ökning av antalet tåg, dels genom ökad efterfrågan på 
snabb- och regionaltågstrafik, dels genom ökad godstrafik längs 
Norrlandskusten, bl a genom möjligheten att köra tåg via Botniabanan och 
förbindelsen Söderhamn – Kilafors. Utan åtgärder kommer den förväntade 
trafikökningen leda till ett mycket högt kapacitetsutnyttjande, tillkommande 
tågmöten och därmed ytterligare restids- och transporttidsförlängningar.    

I Nationell transportplan 2018 – 2029 ingår dubbelspåsetappen Sundsvall-
Dingersjö 14 km, ny mötesstation Dingersjö-Njurundabommen 2 km, 
dubbelspårsetappen Gävle-Kringlan 39 km (dock ej fullt finansierad) samt 
Sundsvalls Centralstation.

En beslutad förstudie ”Dubbelspår Gävle – Sundsvall” finns från 2010. 
Slutrapport november 20104F

5

Samordnad planering för järnvägen mellan Gävle och Sundsvall

Samverkansprojektet ”Samordnad Planering 2”, Gävle-Sundsvall, genomfördes 
2011 -2017 med övergripande mål att presentera en enda sammanhållen 
korridor för dubbelspåret hela vägen mellan Gävle och Sundsvall. Samtliga fem 
kommuner från Gävle till Sundsvall, Region Gävleborg, Region Västernorrland, 
samt berörda länsstyrelser har tillsammans med Trafikverket ingått i arbetet, 
Utgångspunkt för arbetet är den förstudie som färdigställdes 2010. 

Samordningen har bestått i att den kommunala översiktsplaneringen och 
Trafikverkets planering enligt Järnvägslagen och Väglagen görs i samverkan i 
framtagandet och i samrådsprocessen.

Samma ändamål och projektmål har tagits fram för hela stråket. 

Utredningen har landat i 12 etapper som kan byggas ut var för sig. 
Etappgränserna har lagts i anslutning till befintliga mötesstationer för att 
underlätta utbyggnaden.

Etapperna Gävle Kringlan Och mellan Njurundabommen och Sundsvall ingår i 
nu gällande Nationella Transportplan 2018-2029.

Enligt den strategi förutbyggnadsordning som valdes bedömdes det som 
effektivaste sättet att från början optimera förutsättningarna för trafiken och 
samtidigt minska restiderna vara, att stegvis bygga dubbelspårsetapper från 
mitten av stråket. Varannan etapp dubbelspår effektiviserar tågmöten på ett 
optimalt sätt, tills dubbelspåret är helt utbyggt. De återkommande

                                                           
5 Dubbelspår Gävle – Sundsvall.  Slutrapport november 2010 
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dubbelspårssträckorna underlättar planeringen av tidtabell, även för 
mellanliggande enkelspårsträckor.

Utredningen föreslår att utbyggnadsetapperna Idenor-Stegskogen och Bäling-
Tjärnvik prioriteras vid sidan om de redan beslutade etapperna från Sundsvall 
till Njurundabommen och Gävle-Kringlan.

Etapperna på den södra halvan prioriteras lägre beror att enkelspåren på dessa 
sträckor har hög standard och är byggda för 200 km/h.

Målbilden vad gäller restider, ensamt tåg på linjen, för personresor har i arbetet 
varit:

Relation Tågtyp Restid idag Målbild 
restid 

Sundsvall-
Stockholm 

Snabbtåg ~ 3 timmar 35 
min 

~ 2 timmar 

Sundsvall-Gävle Snabbtåg ~ 2 timmar 10 
min 

~ 1 timmar 

 
Regionaltåg ~ 2 timmar 10 

min 
    < 90 min 

Sundsvall-
Söderhamn 

Snabbtåg ~ 1 timmar 20 
min 

    < 45 min 

Hudiksvall-Gävle Snabbtåg ~ 1 timmar 15 
min 

    < 45 min 

Gnarp-Sundsvall Regionaltåg                  ~ 30 
min 

    < 30 min 

Tabell 1: Restider idag och enligt gällande målbild i Samordnad planering, 
Källa: Samordnad planering Gävle-Sundsvall.
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Figur 4. Gävle – Söderhamn etappindelning från Samordnad planering
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2.6.2. Delen Sundsvall-Västeraspby

Järnvägen Sundsvall-Västeraspby, där Botniabanan ansluter är ca 13 mil, har 
idag relativt låg standard i jämförelse med anslutande sträckor norr- och 
söderut. Banan är enkelspårig och har en geometri med snäva kurvor som på 
stora delen av banan inte tillåter högre hastigheter än 80-95 km/h. Banans 
lutning är stor vilket innebär en begränsning av tågvikten för varje enskilt 
godståg, 

Sträckan mellan Sundsvall och Härnösand är fågelvägen 42 km, E4:an är 52 km, 
att jämföra med den slingrande järnvägen som är 65 km lång. Restiden 
Sundsvall-Härnösand med tåg är i dag mellan 45 och 50 minuter, att jämföra 
med bil som tar ca 35 minuter. Resa med buss tar ca 45-60 minuter. 
Järnvägssträckan mellan Härnösand och Västeraspby är 64 km varav 29 km är 
nybyggd i samband med Ådalsbaneprojektet.

Med den låga standarden längs befintliga järnväg i kombination med prognostiserad 
godstrafikökning längs kuststråket kommer utvecklingen av den regionala pendlingstrafiken 
och långväga snabbtågstrafiken längs järnväg begränsas utan ytterligare hastighets- och 
kapacitetshöjande åtgärder. 
I nationell transportplan 2018 – 2029 finns dessa projekt finansierade och det 
pågår arbete med dom Triangelspår i Bergsåker 2018 -2021, som binder ihop 
Ådalsbana och Mittbanan.  Maland- och Tunadalsspåret som kopplar ihop 
Ådalsbanan med Tunadalsspåret i Maland samt upprustning och elektrifiering 
av Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn 2019-2023. Birsta – järnvägsutbyggnad, 
partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen mellan E4 och Birsta 
mötesstation med ett tredje mötesspår för lokrundgång för norrgående tåg 2018 
– 2023.

Som en del av Botniabaneavtalet från 1997 fick Banverket ett åtagande att tillse 
att den befintliga Ådalsbanan från där Botniabanan ansluter till Sundsvall skulle 
upprustas och linjerätas så att den delen endast skulle ha en restid på 1 timme 
och 30 minuter. Vidare skulle planerad kapacitet kunna framföras på det 
avsnittet. Utan dessa åtgärder kan inte nyttorna med Botniabanan uppfyllas. 
Projekt Ådalsbanan genomfördes därför på sträckan Sundsvall- Västeraspby 
under åren 2003 – 2012. En omfattande upprustning i befintlig sträckning 
Sundsvall – Härnösand 65 km och Veda – Bollstabruk 35 km. Därutöver har tre 
mil ny järnväg byggts. Härnösand – Veda 21 km och Bollstabruk –
Botniabanans anslutning, 8 km.

På sträckan Veda – Bollstabruk är hastigheten idag är mycket låg med endast 
75-80 km/h på vissa avsnitt. I tidigare utredningar inför upprustningen av 
Ådalsbanan har möjliga linjerätningar identifierats5F

6. Vidare utredning krävs för 
mer exakta uppgifter. 

                                                           
6 Se Ådalsbanan översiktlig banutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-05-30) och 
Ådalsbanan stråkutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-06) 
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Km 
start Km slut 

Avstånd  
(km) 

Nuvarande 
Hastighet 
(km/h) 

Antagen 
ny 
hastighet 
(km/h) 

Veda - Sprängsviken 443,000 446,200 3,2 80 160 
Veda - Sprängsviken 447,650 448,500 0,85 120 160 
Sprängsviken - Kramfors 451,650 459,300 7,65 100-120 160 
Kramfors - Dynäs 460,900 464,450 3,55 115 160 
Dynäs - Bollstabruk 466,450 469,000 2,55 85 160 
Dynäs - Bollstabruk 469,750 470,350 0,6 100 160 

Tabell 2: Kvarstående linjerätningar Veda – Bollstabruk.

Hela Ådalsbanan Sundsvall- Västeraspby, såväl den nybyggda järnvägen som 
den befintliga har genom det anpassats till modern standard med helsvetsad 
räls, betongslipers, ny kontaktledning och nytt trafikstyrningssystem (ERTMS).

Dock har upprustningen inte medfört någon restidförkortning för 
persontrafiken. 

I syfte att ta fram förslag på genomförbara lösningar för att möta de framtida 
behov som ställs på banans utformning och funktion genomfördes 2010 en
förstudie på delen Sundsvall – Härnösand samt efterföljande järnvägsutredning 
2012 – 2014.6F

7

Järnvägsutredningen för sträckan Sundsvall-Härnösand genomfördes 2012-
20147F

8. Nuvarande bana ger ytterst begränsade möjligheter att öka trafiken på 
sträckan i enlighet med de prognosticerade behoven för framtiden. Med ett 
ställningstagande kring val av korridor för ny enkelspårig sträckning. Den 
bygger på förstudiens slutrapport.

Banan planeras enkelspårig i ny sträckning och dimensioneras för minst 250 
km/h och STAX 25 ton. Mötesstationer byggs med samtidig infart för 750 m 
långa tåg vilket är viktigt för kapaciteten på banan. Restidsmål < 30 min 
Sundsvall – Härnösand för snabbtåg.

                                                           
7 Förstudie Sundsvall – Härnösand 2010:071 

8 Järnvägsutredning TRV2013/76428 
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Figur 5. Järnvägsutredning Sundsvall – Härnösand, beslutat korridor Blå öst

Samordnad planering 3, SP3, Sundsvall-Härnösand

Med utgångspunkt i järnvägsutredningen pågick år 2015-2017 Samordnad 
planering del 3 för att hitta lämpliga etappindelningar och en gemensam 
utbyggnadsordning samt avsmalning (precisering) av järnvägskorridoren. 
Sundsvall, Timrå, Härnösands kommuner, Region Västernorrland och 
länsstyrelsen Västernorrland har tillsammans med Trafikverket ingått i det 
arbetet. Åtta möjliga etapper är idag identifierade, som förmodligen kan komma 
att reduceras till fem till sex när det klarlagts vilka kapacitets och restidsvinster 
respektive etapp ger i förhållande till investeringsbehovet. 

2013 – 2017 genomfördes en åtgärdsvalsstudie som belyste nuläge, brister och 
transportbehov och möjliga lösningar med utgångspunkt från bristerna på delen 
Västeraspby – Långsele8F

9. För att förstå situationen och beakta alternativa 
lösningar på problembilden och de identifierade behoven har studien en 
trafikslagsövergripande inriktning över stråket Ådalen. Utöver situationen på 
järnvägen har studien även identifierat en rad brister och förbättringsbehov i 
den övriga infrastrukturen.

                                                           
9 ÅVS tillgänglighets- och omledningsfunktion Västeraspby - Långsele  TRV 2014/88118 
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2.7. Underlag och tidigare utredningar

Flera utredningar är framtagna under årens lopp:

Ådalsbanan översiktlig banutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-05-
30) och Ådalsbanan stråkutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-06)

Regeringsrapport utbyggnad Ådalsbanan, Banverket 1998

Idéstudie. Etapputbyggnad av dubbelspår Gävle-Sundsvall. Banverket 
2008

Förstudie Sundsvall- Härnösand Slutrapport (Dnr TRV 2010/56900)

Förstudie Dubbelspår Ostkustbanan Gävle – Sundsvall (slutrapport 
2010)

ÅVS tillgänglighets- och omledningsfunktion Västeraspby-Långsele (
TRV 2014/88118)

Åtgärdsvalsstudie Kuststråket Gävle-Umeå (TRV 2015/61039)

Rapport: Samordnad planering för järnvägen mellan Gävle och 
Sundsvall (2015:068)

Rapport: Järnväg i norra Sverige, Underlag till Sverigeförhandlingen 
(2016:030)

Tillstånd och brister i transportsystemet, Underlagsrapport till 
Nationell plan för Transportsystemet 2018-2029 (Publikation 2017:154)

Åtgärdsbeskrivning (nr 7931) Gävle – Sundsvall Kapacitetsförstärkning 
inklusive Ådalsbanan (2018)

Förslag till utbyggnadsoptimering med fokus på godstrafiken för 
Ostkustbanan och Ådalsbanan. Nya Ostkustbanan AB (2019-10-17)

Kapacitetsutredning för sträckan Gävle-Västeraspby (Umeå) och Norra 
Stambanan sträckan Storvik-Kilafors (TRV 2019/15192)

Delrapport: Organisering av nya stambanor – fas 1 (2020)

Huvudrapport 250 km/tim med blandad trafik. Underlag till NP 
(2020:090)

Utredning Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart (TRV
2020/XXXXX) 

Underlagsrapport Utbyggnadsstrategi Gävle-Västeraspby - Prioritering 
utifrån kapacitet och samhällsekonomi (2020-05-20)
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Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs kapacitetsutnyttjande på aktuella sträckor, befintlig 
infrastruktur samt dagens trafik. 9 F

10

3.1. Kapacitetsutnyttjande

Trafikverket mäter varje år hur mycket våra spår nyttjas. Konsumerad kapacitet 
beräknas per linjedel. Indelning av hela Sveriges järnvägsnät i linjedelar är 
gjord utifrån nedanstående definition: En linjedel är den del av järnvägsnätet 
där både trafikens blandning och/eller antalet tåg samt infrastrukturen 
inklusive signalsystem är i stort sett oförändrad. 

När kapacitetsutnyttjande (för en enskild linjedel) överskrider 80 procent, är 
känsligheten för störningar hög, trafiken är omfattande över hela dygnet i 
förhållande till banans tillgängliga kapacitet. Ett högt kapacitetsutnyttjande 
innebär också att det är mycket svårt att få tider för att underhålla banan. 

Kapacitetsutnyttjande inom intervallet 61–80 procent innebär att trafiken inte 
utnyttjar hela den tillgängliga kapaciteten som infrastrukturen medger, men det 
kan likväl uppstå problem att tillgodose olika aktörers önskemål om trafik och 
tid för att underhålla banan.

När den använda kapaciteten understiger eller är lika med 60 procent finns det 
utrymme för ytterligare trafik eller tid för underhåll av banan. 

Utnyttjandet anges med färg och/eller procent enligt figuren nedan.   

Färg Kapacitetsutnyttjande Kommentar

Ledig kapacitet finns, möjligt att köra fler tåg 
och underhålla banan. 

61 – 80 %

Avvägning behöver göras mellan antal tåg 
och trafikens kvalitetskrav. Trafiken är då 
störningskänslig och det är svårt att hitta 
tider för banunderhåll. 

81 – 100 %
Hög störningskänslighet, låg medelhastighet 
och mycket svårt att få tid att underhålla 
banan. 

Figur 6: Olika nivåer på kapacitetsutnyttjandet.

                                                           
10 Kapacitetsutredning för sträckan Gävle- Västeraspby (Umeå) och Norra Stambanan 
sträckan Storvik-Kilafors TRV 2019/15192 
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3.1.1. Ostkustbanan, Ådalsbanan

Sträcka År Ståg Ptåg Gtåg Totalt Kapacitetsutnyttjande
Gävle- Söderhamn 2019 11 21 12 44 48 %
Söderhamn- Hudiksvall 2019 13 20 8 41 48 %
Hudiksvall- Sundsvall 2019 11 20 10 41 55 %
Sundsvall- Timrå 2019 8 19 19 46 47 %
Timrå- Härnösand 2019 8 20 7 35 49 %
Härnösand- Nyland 2019 8 20 6 34 37 %

Tabell 3: Antal person- respektive godståg per dygn

Sträcka År Ståg Ptåg Gtåg Totalt
Kapacitetsutnyttjande i 
%

Gävle- Söderhamn 2019 3 3 3 9 90 %
Söderhamn- Hudiksvall 2019 3 3 2 8 85 %
Hudiksvall- Sundsvall 2019 3 3 2 8 97 %
Sundsvall- Timrå 2019 2 2 3 7 65 %
Timrå- Härnösand 2019 2 3 2 7 92 %
Härnösand- Nyland 2019 2 4 1 7 68 %

Tabell 4: Antal person- respektive godståg i max två timmar

Redan idag är kapacitetsutnyttjandet högt, vilket gör det svårt att få in 
ytterligare trafik vid vissa tider på dygnet. Störningskänsligheten är tidvis hög 
och medelhastigheten låg. Sträckorna med hög störningskänslighet är 
förhållandevis långa vilket innebär att störningar lätt sprids till andra 
omgivande stråk. Känsligheten även för små trafikstörningar, exempelvis ett 
enkelt signalfel, är därmed mycket hög.

På de flesta banor varierar trafiken vad gäller intensitet och karaktär beroende 
på veckodag och tid på dygnet. Kapacitetsutnyttjandet mäts därför dels över 
dygnet där även nödvändig tid för underhåll beaktas, dels under de två timmar 
då trafiken är som mest intensiv.

Kapacitetsutnyttjandet är mycket högt under dagtid. Under natten går det 
däremot inte så mycket trafik på banan. På grund av detta blir det ett lågt 
kapacitetsutnyttjande utslaget över hela dygnet och ett högt i max två timmar. 
Idealiskt kapacitetsutnyttjande ligger mellan 60-65 % vilket i så fall innebär att 
det finns robusthet i tågplanen och tid för nödvändigt underhåll.
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Sträcka År Ståg Ptåg Gtåg Totalt Kapacitetsutnyttjande
Storvik- Ockelbo 2019 0 4 29 33 42 %
Ockelbo- Kilafors 2019 2 34 32 68 75 %

Tabell 5: Antal person- respektive godståg per dygn

Sträcka År Ståg Ptåg Gtåg Totalt Kapacitetsutnyttjande
Storvik- Ockelbo 2019 0 1 5 6 68
Ockelbo- Kilafors 2019 0 6 4 10 98

Tabell 6: Antal person- respektive godståg i max två timmar

Enkelspårsträckan mellan Holmsveden- Kilafors är dimensionerande för delen 
Ockelbo- Kilafors. Kapacitetsutnyttjandet blir mycket högt i max två timmar. 
Även enkelspårsträckan Ockelbo- Mo Grindar har ett högt utnyttjande. Mo 
grindar-Holmsveden har dubbelspår. Ockelbo bangård har begränsningar i 
form av korta spår och inga samtidigheter.

3.1.2. Söderhamn-Kilafors

Banan öppnade för trafik till Tågplan 19. I dagsläget går inte många tåg på 
sträckan, men våra prognoser ser en kraftig ökning av godstrafiken framöver. 
Banan kommer också att användas som omledningsbana.

Sträcka År Ståg Ptåg Gtåg Totalt Kapacitetsutnyttjande
Söderhamns Västra-
Kilafors 2019

0
2 2 4 4 %

Tabell 7: Antal person- respektive godståg per dygn
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Figur 7: Kapacitetsutnyttjande i max 2 timme
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3.2. Infrastruktur

Sträckan Gävle- Västeraspby är en ca 35 mil lång enkelspårig sträcka med tidvis 
mycket högt kapacitetsutnyttjande. Totalt finns 40 stationer där möten mellan 
tåg kan ske. Av dessa 40 mötesstationer är bara tio trespårsstationer. 
Spårlängderna på driftplatserna varierar mellan 525 meter till över 1000 meter 
på vissa platser, något som beror på att antalet driftplatser byggs ut successivt, 
där de nyare driftplatserna generellt har längre spårlängd. Samtliga driftplatser 
på sträckan har möjlighet till samtidig infart för korta tåg och vissa även för 
långa tåg. 

Figur 8: Spårlängder på respektive driftplats, vid fler än 2 spår har spår 1 angivits som 
första spår

Trespårsstationer är viktiga främst av robusthets- och redundansskäl. 
Efter störningar används dessa stationer för att återställa trafiken. Vid 
uppkomna situationer kan ett av mötesspåren användas för tillfällig 
uppställning utan att mötesmöjligheten på driftplatsen slås ut. 
Trespårsstationer är också viktiga för att klara tidtabellsläggningen av 
långsamma tåg mot snabbare tåg, det vill säga på banor med blandad gods- och 
persontrafik. På ett enkelspår är en generell rekommendation att ungefär var 
tredje driftplats bör vara en trespårsstation. 

Figur 9: Visar antalet trespårsstationer mellan Gävle-Sundsvall.
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Särskilt långa avstånd mellan trespårsstationer finns på sträckorna Gävle –
Söderhamn, Hudiksvall – Sundsvall och Härnösand - Västeraspby. Samtliga 
driftplatser förutom Kramfors klarar 630 meter långa tåg. Flera driftplatser 
klarar också 630 meter långa tåg med samtidig infart. Generellt gäller att de 
driftplatser som byggts nya under 1990- och 
2000-talet klarar möten med 750 meter långa tåg, medan äldre driftplatser 
endast fått samtidig infart. 

Sundsvalls central är vissa timmar högt belastad och har brist på 
uppställningsspår för persontåg och brister i tågbildningsmöjligheter för 
godståg. En bangårdsombyggnad planeras, vilket medför totalt åtta 
plattformslägen för persontåg mot dagens fyra. En ny uppställningsbangård 
byggs på kombiterminalens gamla plats vilket medför att plattformsspår inte i 
lika hög grad som tidigare behöver användas för uppställning. 
Rangerbangårdens funktioner förändras bland annat så att 630 meter långa tåg 
kan tas emot och rangeras i ett drag. 

I Birsta, på sträckan Sundsvall–Härnösand byggs en anslutning till en ny 
logistikpark i Petersvik och i samband med detta kan sträckan Sundsvall - Birsta 
komma att bli hårt belastad.  I Birsta byggs ett tredje spår och ett kortare 
partiellt dubbelspår fram till förgreningspunkten.

Mellan Timrå och Härnösand är det enbart två stationer med tre spår, Timrå 

kapacitetsproblem. Sträckan har idag låg medelhastighet, kurvor och kraftiga 
lutningar, vilket medför att persontågen har svårt att konkurrera med buss och 
bil.

Plattformar för resandeutbyte finns i Ljusne, Söderhamn, Iggesund, Hudiksvall, 
Gnarp, Sundsvall C, Sundsvalls Västra, Timrå, Härnösand, Kramfors och 
Västeraspby. I Ljusne, Iggesund, Kramfors och Västeraspby finns endast en 
sidoplattform och därmed ingen möjlighet att kombinera persontågsmöten och 
resandeutbyte, vilket minskar flexibiliteten i tidtabellskonstruktionen. 
Njurundabommen färdigställs 2020, även den har endast en sidoplattform.

Sträckan Storvik – Ockelbo – Kilafors – Söderhamns Västra är mestadels 
enkelspårig förutom sträckan mellan Mo grindar och Holmsveden (21 km) som 
är dubbelspårig. Totalt finns elva stationer och av dessa är det endast tre som är 
trespårsstationer. Möteslängderna varierar mellan 522 och 963 meter. Flera 
driftplatser saknar möjlighet till samtidig infart. Framförallt saknas generell 
möjlighet till samtidig infart i Ockelbo, som är den station där linjen från 
Kilafors delar sig och fortsätter till Gävle respektive Storvik. Likaså saknar 
Röstbo samtidig infart i nuläget, men detta kommer vara åtgärdat om några år 
då stationens ombyggnad (förlängning) är färdigställd. I Holmsveden, som är 
slutet på dubbelspårssträckan, saknas också möjlighet till samtidig infart men 
detta är planerat att åtgärdas under 2020. Sträckan Kilafors  - Söderhamns 
Västra är nyligen öppnad efter en total upprustning. Tyvärr saknas dock 
mellanblock mellan driftplatserna vilket begränsar kapaciteten och försvårar 
kolonnkörning. 
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Tabell 8: Spårlängder på respektive driftplats 

3.2.1. Befintlig infrastruktur

Figur 10: Schematisk karta över nuvarande infrastruktur Gävle - Sundsvall. 



Sida 28 (86) 

Figur 11: Schematisk bild över Sundsvall – Västeraspby och Storvik – Söderhamn V

3.2.2. Gångtider, hastighets- och lutningsprofil

På en enkelspårig bana är gångtiden, det vill säga tidsavståndet mellan 
mötesstationerna, en viktig faktor för kapaciteten. Utöver hastighetsprofil och 
avstånd mellan mötesstationer, så har lutningsförhållandena en stor påverkan 
på gångtiden för tunga godståg. Framförallt sträckan Sundsvall – Västeraspby 
har stora lutningar, i vissa fall över det normala på 17 promille (se nedan samt 
bilagor).
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Figur 12: Höjdprofil och hastighetsprofil för ett motorvagnståg (X55) Gävle – Sundsvall.
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Figur 13: Höjdprofil och hastighetsprofil för ett motorvagnståg (X55) Sundsvall-
Västeraspby. 

3.3. Trafik

3.3.1. Godstrafik

Godstrafiken är omfattande både på Norra stambanan och längs kusten. På 
Ostkust- och Ådalsbananbanan finns genomgående godståg med målpunkter i 
ibland annat Älvsjö, Hallsberg Umeå och Luleå. De regionala målpunkterna är 
främst Sundsvall och Gävle, där det finns rangerbangårdar, kombiterminaler 
och hamnar. Andra platser längs med kuststråket som tar emot mycket gods är 
Vallvik (pappersmassa), Ljusne (sågverk), Iggesund 
(pappersmassa/kartongfabrik), Stockviksverken (kemisk industri), Timrå 
(pappersmassa), Tunadal (sågverk) och Dynäs (pappersfabrik och sågverk). 

Trafikeringen på sträckan Storvik – Kilafors - Söderhamn skiljer sig åt mot 
Ostkustbanan. I stråket från Storvik mot Kilafors går största delen av 
godstrafiken som går i nord-sydlig riktning genom landet. Den består av 
vagnslasttåg, systemtåg, kombitåg och containertåg. Banan Kilafors -
Söderhamn har upprustats för att godstågen ska kunna ta en annan väg från 
övre Norrland och då kunna köra via Söderhamn - Kilafors mot 
Borlänge/Hallsberg istället för att köra vägen via Ånge. Någon markant 
överflyttning av godstågen från stambanorna genom Norrland via Ånge har 
ännu inte skett. Orsakerna till detta är flera, bland annat att flera 
godsoperatörer ännu inte har tillräckligt med lok som klarar av att gå på den 



  Sida 31 (86) 

TM
AL

L 
00

04
R

ap
po

rt 
ge

ne
re

ll
3.

0

ERTMS-utrustade sträckan (Sundsvall) – (Umeå), att Ostkustbanan inte fullt ut 
kan hantera de tyngsta godstågen samt att Norrlands största rangerbangård 
ligger på Norra stambanan i Ånge. En tidigare tanke var att nyttja de båda 
banorna som ett dubbelspår, där de lastade tågen skulle gå söderut längs med 
kusten och de olastade tågen skulle på den inre vägen över Ånge. Detta är dock 
av omlopps- och personalskäl inte praktiskt möjligt. Banorna är två separata 
enkelspår och har istället kommit att fungera som alternativ till varandra vid 
exempelvis banarbeten. Mängden persontåg på Ostkustbanan gör också att det 
är svårare för godstågen att få acceptabla tidtabeller där. Norra stambanan har 
också en gynnsammare struktur med kortare och mer symmetriskt avstånd 
mellan driftplatserna och flera dubbelspårssträckor, vilket förenklar tågföring 
och tidtabellsläggning.

3.3.2. Persontrafik

Persontrafiken på Ostkustbanan är omfattande, dels nattåg i relationen 
Göteborg – Sundsvall – Luleå/Duved, dels snabbtågstrafik Stockholm – Gävle –
Sundsvall/Umeå samt även regional persontrafik i form av X-trafiks tåg Gävle –
Sundsvall. Turtätheten på snabbtågen och regionaltågen är ett tåg per timme 
och riktning. 

Ostkustbanan har många beroenden och kopplingar mot trafiken runt 
Stockholmsområdet. Beroenden kan kännetecknas av att tidtabellen för 
pendeltågen i Stockholm påverkar tidtabellen för snabbtågen, som i sin tur 
påverkar tidtabellen för UL, X-trafik och all godstrafik. Att justera ett upplägg 
för exempelvis X-trafik mellan Gävle och Söderhamn kan i slutänden få 
påverkan på Arlanda Express mellan Stockholm och Arlanda.

Tågplaneprocessen10F11 är ettårig och för närvarande finns det inga möjligheter 
för någon sökande av tågläge att skriva ramavtal med Trafikverket angående 
kapacitet för mer än ett år i taget. Detta för att underlätta för nya operatörer att 
få tillträde till statens spåranläggning. Det innebär att ett upplägg som ansöks 
på samma sätt år efter år kan se olika ut från en tågplan till en annan.

Ostkustbanan får vid flera tillfällen per år ta emot omledningstrafik från 
stambanan och vice versa, både i form av gods- och persontåg, särskilt nu efter 
öppnandet av tvärbanan Söderhamns Västra- Kilafors.

Persontågen på Norra stambanan går i huvudsak Gävle – Kilafors-Ljusdal och 
består av X-trafiks regionaltåg i tvåtimmarstrafik, SJs Intercitytåg till och från 
Jämtland (två-fyra tågpar per dygn) och SJs snabbtåg (ett tågpar/dygn). Likaså 
passerar SJs och Transdevs nattåg till/från Övre Norrland och Jämtland. 
Sträckan Ockelbo – Storvik saknar i huvudsak persontrafik, endast nattågen 
passerar.

Banan och stationernas utformning innebär att Ockelbos nuvarande utformning 
utgör en flaskhals. Sträckningen mellan Storvik och Ockelbo (38 km) saknar 
helt trespårsstationer och klarar heller inte samtidig infart med 630 meter långa 
tåg.   Enkelspårsträckorna mellan Ockelbo och Mo grindar (4 km), mellan 

                                                           
11 Processen där Trafikverket fördelar kapaciteten på statens spåranläggning. 
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Holmsveden och Röstbo (8 km) samt mellan Röstbo och Kilafors (8 km) 
inverkar också på tidtabellens utformning och är dimensionerande för banans 
kapacitet.

Framtida trafikering

4.1. Allmänt

Trafikverkets basprognos bygger på dagens infrastruktur och kända (beslutade) 
förändringar, dagens trafik samt framtida behov av kapacitet som kan förutses. 
Basprognosen är ett verktyg som Kapacitetscenter använder vid utredningar och 
analyser, samtidigt som vi självklart vet att framtiden är mer komplex än så. 
Ibland kan det betyda att analyser bygger på en trafik som avviker från 
basprognosen. Exempelvis går det persontrafik på banan Söderhamns Västra-
Kilafors redan nu trots att bas-prognosen säger 0 både 2019 och 2040. Viss 
försiktighet måste dock iakttas när det gäller visioner och viljeyttringar från 
olika intressenter vad gäller framtida trafik, men är uppgifterna tillräckligt 
starka kan dessa ingå i en analys. Det anges i så fall i rapporten liksom orsaken 
till att de ingår i grundmaterialet. I normalfallet används dock endast 
basprognosen som grund.11F12

4.2. Trafikprognos och kapacitetsutnyttjande år 2040

Kapacitetsutnyttjande har räknats fram per linjedel både för nuläge samt utifrån 
Trafikverkets basprognos 2040. Indelning sker enligt nedanstående
klassificering:

Färg Kapacitets-
utnyttjande Kommentar

Ledig kapacitet finns, möjligt att köra 
fler tåg och underhålla banan. 

61 – 80 %
Avvägning behöver göras mellan antal 
tåg och trafikens kvalitetskrav. 

81 – 100 %
Hög störningskänslighet, låg 
medelhastighet och mycket svårt att få 
tid att underhålla banan. 

Tabell 9: Klassificering av kapacitetsutnyttjande i olika intervall. 

                                                           
12 Kapacitetsutredning för sträckan Gävle- Västeraspby (Umeå) och Norra Stambanan 
sträckan Storvik-Kilafors TRV 2019/15192 
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Sträcka År Snabb Övr Pers Gods Totalt Kapacitetsutnyttjande i %
Gävle-Söderhamn 2019 11 21 12 44 48 %
Gävle- Söderhamn 2040 24 28 16 68 71 %
Söderhamn- Hudiksvall 2019 13 20 8 41 47 %
Söderhamn- Hudiksvall 2040 24 28 30 82 85 %
Hudiksvall- Sundsvall 2019 11 20 10 41 53 %
Hudiksvall- Sundsvall 2040 24 28 29 81 89 %
Sundsvall- Timrå 2019 8 19 19 46 47 %
Sundsvall- Timrå 2040 8 22 35 65 75 %
Timrå- Härnösand 2019 8 20 7 35 49 %
Timrå- Härnösand 2040 8 22 19 49 71 %
Härnösand- Västeraspby 2019 8 20 6 34 37 %
Härnösand- Västeraspby 2040 8 22 18 48 63 %

Tabell 10: Kapacitetsutnyttjande Ostkustbanan och Ådalsbanan

Sträcka År Snabb Övr Pers Gods Totalt Kapacitetsutnyttjande i %
Storvik- Ockelbo 2019 0 4 29 33 42 %
Storvik- Ockelbo 2040 0 0 55 55 74 %
Ockelbo- Kilafors 2019 2 34 32 68 75 %
Ockelbo- Kilafors 2040 2 26 52 80 93 %

Tabell 11: Kapacitetsutnyttjande Norra Stambanan

Sträcka År Snabb Övr Pers Gods Totalt Kapacitetsutnyttjande i %
Söderhamn-Kilafors 2019 0 2 2 4 4 %
Söderhamn-Kilafors 2040 0 0 16 16 23 %

Tabell 12: Kapacitetsutnyttjande Söderhamn- Kilafors (Banan öppnade för trafik T19)
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4.2.1. Kapacitetsutnyttjande per stationssträcka

Kapacitetsutnyttjandet har även beräknats uppdelat per stationssträcka för att 
få en övergripande bild av vilka större ”flaskhalsar” som finns. Då det är en 
teoretisk modell som inte tar hänsyn till samtliga faktorer, bland annat 
lutningsförhållanden, trespårsstationer och tidtabellens utformning, görs även 
en tidtabellanalys senare i rapporten. 

Figur 14: Kapacitetsutnyttjande per stationssträcka enligt basprognos 2040 Gävle –
Sundsvall – Västeraspby.
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4.3. Längre, tyngre och större tåg

I april 2015 fick Trafikverket ett regeringsuppdrag för att skyndsamt se över 
möjligheterna att redan nu köra längre och tyngre tåg och då i första hand 
mellan Hallsberg-Malmö-Göteborg-Hallsberg. Sen tidigare finns ett EU-krav att 
TEN-T12F13 nätet ska klara 740 meter långa tåg senast år 2030. Det som berör den 
här utredningen är sträckan från Storvik via Kilafors-Söderhamn och upp till 
Västeraspby som tillhör TEN-T nätet.  Idag är det max 630 meter tåglängd som 
gäller. Vid om- eller nybyggnad så ska tåg med 750 meter tåglängd kunna 
framföras.

Konsekvensen av att köra 750 meter långa tåg på en bana där mötesstationerna 
enbart tillåter en tåglängd på 630 meter är omfattande. Tåg som inte ryms på 
mötesstationerna gör tidtabellsläggningen mindre flexibel med en påtvingad 
mötesprioritering och därmed förlängda gångtider för övriga tåg.

4.3.1. Större tåg (utökad lastprofil) 

I det svenska järnvägssystemet så är den rådande lastprofilen, referensprofil A 
och det finns ingen bana i landet som idag är klassad för en större lastprofil. Det 
är dock möjligt att redan idag överskrida referensprofil A men då måste ett 
tillstånd för specialtransport utfärdas. I första hand är det de stora godsstråken 
som ska ha möjlighet att permanent trafikeras med referensprofil C utan 
specialtransportvillkor.

4.3.2. Tyngre tåg 

Idag är den generella linjestandarden klass D21 3F14. Vid nybyggnation E414F15. I 
nuläget är Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall inte tillåten för STAX 25 
vilket är problematiskt då övriga delar av kuststråket norr om Sundsvall tillåter 
högre axeltryck. Utredningen förutsätter att det åtgärdas i och med 
färdigställande av Dingersjö driftplats samt med spårbytet Gävle- Åänge år 
2021. 

4.3.3. Bromstal

Många godståg får idag reducerad hastighet på grund av låga bromstal, ofta 80 
km/h istället för 100 km/h. En uppdatering av gällande bromstalstabeller i 
kombination med förbättrad (utdragen) försignalering i ATC skulle medföra att 
tågen kan hålla en högre hastighet. Ett arbete pågår, men det måste prioriteras 
då det kan ge en väsentligt ökad kapacitet till en låg kostnad.

                                                           
13 Transeuropeiska transportnätet 
14 D2 motsvarar 22,5 tons axellast och metervikt 6,4 ton/m   
15 E4 motsvarar 25 tons axellast och metervikt 8 ton/m   
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4.4. ERTMS

Det finns ett EU-beslut om att ERTMS ska vara infört längs Core Network till 
2030, vilket bland annat omfattar Ostkustbanan Gävle - Sundsvall. Samtliga 
sträckor finns namngivna i förslag till nationell plan 2018-2029, dock inte med 
full finansiering av ”Övriga core” (svart) inom planperioden. Från Sundsvall-
Västeraspby trafikerar man redan idag med ERTMS. 

Figur 15. Utbyggnadskarta ERTMS

Vid införande av ERTMS införs utbredda datorställverk, vilket innebär att en 
längre sammanhängande sträcka styrs från samma signalställverk istället för att 
varje driftplats har separata ställverk. Denna omställning behöver beaktas vid 
samtliga infrastrukturförändringar som görs framöver som kan påverka 
signalsystemet. Vid större åtgärder eller många mindre åtgärder kan det bli 
aktuellt att installera ett nytt datorställverk över en längre sträcka istället för att 
göra ändringar i befintliga reläställverk. 

4.5. Framtida persontrafik 

4.5.1. Ostkustbanan, Ådalsbanan

Tidigare material har gåtts igenom, basprognosen för 2040 har studerats och 
det har även skett intervjuer med flera persontrafikoperatörer om vad de ser för 
framtida trafikökningar i stråket Gävle – Umeå. 

SJ AB (SJ) planerar långsiktigt för en trafikering där timmestrafik är basen 
Stockholm – Sundsvall och tvåtimmarstrafik vidare till Umeå. Detta kommer 
dock inte ske förrän det skett en ny leverans av snabbtåg. SJ avser att inte bygga 
fast sig i ett visst trafiksystem utan planera för flexibilitet. Det är en fördel, då 
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det är svårt att förutse hur det framtida trafiksystemet kommer se ut, främst i 
kombination med en kraftig ökning av godstågen. SJ menar dessutom att 
Trafikverket bör fortsätta bygga dubbelspår från ändpunkterna och att de 
nuvarande systemtågmötena kan ligga kvar i Sundsvall och Hudiksvall. För SJ 
var kortare gångtid det viktigaste målet. En studie över tåglägen och tidtabell för 
STH 250 finner SJ intressant, men menar då att Ostkustbanan söder om Gävle 
också behöver byggas ut, troligen med en förbigångsmöjlighet mellan Tierp och 
Skutskär. SJ önskade också att Trafikverket beaktade tidtabellseffekterna när 
tåg i 250 ska blandas med långsammare gods- och regionaltåg. Förbigångsspår 
måste från början placeras rätt vad gäller avstånd och antal. Det 
biljettsamarbete man inlett med X-trafik i T19 och den utökning av trafiken som 
detta medfört har fungerat väl. 

Region Gävleborg (X-trafik), som kör den regionala persontrafiken i stråket 
Gävle – Sundsvall har tagit fram en strategi för ökat tågresande. Man ser 
framför sig ett trafiksystem där timmestrafiken är basen mellan Gävle och 
Sundsvall, men tågen kan utgöras både av SJs snabbtåg och egna regionaltåg. I 
dagsläget kompletteras timmestrafiken med halvtimmestrafik under 
rusningstid, för att ytterligare öka trafiken krävs fler fordon än vad man har 
idag. 

Norrtåg, som kör den regionala persontrafiken i stråket Sundsvall – Umeå har 
inte aviserat någon större utökning framöver, möjligen kan något tågpar 
tillkomma i rusningstid. Trafiken på Ådals- och Botniabanan finansieras delvis 
av Staten genom överenskommelsen Norrtågsförsöket. Staten (i form av 
Trafikverket) har som avtalspart tolkat avtalet så att om SJ AB ökar trafiken, så 
minskar ersättningen till Norrtåg. Avtalet sträcker sig för närvarande till år 
2021. En eventuell trafikökning kräver också fler fordon än de som finns 
tillgängliga idag. För Norrtågs del fokuserar man nu på att utveckla befintlig 
trafik och att starta trafiken på Haparandabanan. 

När det gäller persontrafiken så finns det stor potential att öka persontrafiken 
norr om Sundsvall vid en ev. utbyggnad som ger restidsförkortningar. 

4.5.2. Gävle/Storvik – Kilafors – Söderhamn

Sträckan Ockelbo – Storvik saknar idag regional persontrafik och några planer 
för framtida trafik finns inte i dagsläget. 

Sträckan Gävle – Ockelbo – Kilafors ingår i X-trafiks regionaltågssystem Gävle 
– Ljusdal. X-trafik har i sin strategi för ökat tågresande pekat ut sträckan som 
viktig för att öka till timmestrafik, med förstärkning till halvtimmestrafik i 
rusningstid. Trafikökningen kan komma att ske med samarbete med övriga 
persontrafikoperatörer genom gemensam biljettgiltighet eller utökning av egen 
fordonspark. För att genomföra trafikökningen krävs dock åtgärder i främst 
Ockelbo, men även norr om Bollnäs krävs minst en ny driftplats samt fler 
plattformslägen. Någon regional persontrafik på banan Kilafors – Söderhamn är 
inte aktuell. Bangårdens utformning i Kilafors innebär också att persontåg på 
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banan mot Söderhamn inte kan nå något plattformsspår. SJ ABs trafik i stråket 
väntas inte öka annat än marginellt. 

Övriga persontrafikoperatörer har inte aviserat några planer på att utöka sin 
trafik i de stråk som omfattas av denna rapport.

4.6. Framtida godstrafik

I Trafikverkets basprognos förväntas godstrafiken öka rent generellt. Mycket 
stora investeringar främst i SCA:s anläggningar i Sundsvalls- och Timråområdet 
kan dessutom innebära att nästa revidering av prognosen räknar upp den 
förväntade ökningen ytterligare. 

I och med byggnaden av Sundsvalls resecenter och Sundsvalls logistikpark 
kommer kombiterminalen att flyttas från Sundsvall C till Petersvik. Den nya 
terminalen kommer att ligga i änden av Tunadalsspåret, strax söder om 
Sundsvalls hamn. På grund av detta, samt SCA:s produktionsökning förväntas 
en ökning på Tunadalsspåret från 4-6 tåg till 16-18 tåg, något som ökar 
belastningen på sträckan Sundsvall - Timrå rejält. Av dessa 16-18 tåg kommer 
fyra tåg norrifrån och övriga tåg söderifrån. Sundsvall – Timrå beräknas få ett 
högt kapacitetsutnyttjande vilket medför stora konsekvenser i störda lägen. 
Tågen kan få plats men det finns ingen robusthet, återställningsförmåga eller 
restkapacitet.

I Trafikverkets basprognos förväntas godstrafiken öka rent generellt. Mycket
stora investeringar främst i SCA:s anläggningar i Sundsvalls- och Timråområdet 
kan dessutom innebära att nästa revidering av prognosen räknar upp den 
förväntade ökningen ytterligare. I och med byggnationen av Sundsvalls nya 
resecenter och Sundsvalls logistikpark i Petersvik kommer kombiterminalen att 
flyttas från Sundsvall C till Petersvik. Den nya terminalen kommer att ligga i 
änden av Tunadalsspåret, strax söder om Sundsvalls hamn. På grund av detta, 
samt SCA:s produktionsökning förväntas en ökning på Tunadalsspåret från 4-6
tåg till 16-18 tåg, något som ökar belastningen på sträckan Sundsvall - Timrå 
rejält. Av dessa 16-18 tåg kommer fyra tåg norrifrån och övriga tåg söderifrån. 
Sundsvall – Timrå beräknas få ett högt kapacitetsutnyttjande vilket medför 
stora konsekvenser i störda lägen. Tågen kan få plats men det finns ingen 
robusthet, återställningsförmåga eller restkapacitet.

Figur 16: Visar prognostiserad trafik mellan Sundsvall och Timrå inklusive förväntad 
trafikökning från Petersvik.
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I den nationella basprognosen för 2040 förespås en överflyttning av trafik från 
Stambanan genom övre Norrland till Botnia- Ådals- och Ostkustbanan. 
Rangerbangården i Ånge ligger dock på Norra stambanan som tillsammans med 
Stambanan genom övre Norrland är det stora stråket för godstrafik till och från 
Norrland. Beroende på olika godsstrategier, vangslastsystemets utveckling samt 
rangeringsbehov kan överflyttningen av trafik komma att påverkas. Den 
förväntade ökningen av persontrafik på Ostkustbanan kan medföra att 
godstågen får svårare att få attraktiva tidtabeller så länge som det inte är
dubbelspår på hela vägen till Sundsvall. Detta kan medföra att 
kapacitetsutnyttjandet på Norra stambanan under överblickbar tid framöver är 
fortsatt högt och att behov av utbyggd kapacitet finns även där.

Planerade åtgärder
Kapitlet innehåller Trafikverkets finansierade åtgärder på de sträckor som 
omfattas av rapporten, samt en del förväntade trafikala effekter. 

5.1. Nationell Plan och övriga planerade åtgärder 2018-
2029 

Ostkustbanan, etapp Gävle - Kringlan dubbelspårsutbyggnad (2025 –
2032, 39 km ny sträckning).

Kapacitetshöjning Dingersjö, mötesstation och kapacitetsförstärkning 
(Klart 2021, 2 km) 

Sundsvall - Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad (2024- 2028, 11 km ny 
sträckning) 

Sundsvall C och bangård, resecentrum (2023-2027), 2 nya plattformar, 
nya uppställningsspår) 

Bergsåker triangelspår (Klart 2020)

Malands- och Tunadalsspåret. Sundsvalls hamn (Start 2021-)

Birsta mötesstation (Klart 2023) 

Ett nationellt projekt (finns med i Nationella planen) som heter Längre 
Tyngre Större tåg (LTS) ser också över ett antal driftplatser. 

Spår- och växelbyten Gävle - Åänge (Klart 2021) 
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5.2. Trafikala effekter av planerade investeringar          
2021–2024 

Nya broar i Dingersjö samt spårbytet Gävle – Kringlan - Ljusne innebär att tåg 
med största axeltryck 25 ton kommer att kunna framföras med specialtillstånd 
på Ostkustbanan Gävle -Sundsvall. Det innebär att även godståg med högre 
axellaster, exempelvis stålpendeln, kan framföras denna väg. Kapaciteten 
förstärks för godset när all trafik kan omledas via Ostkustbanan då Norra 
Stambanan är avstängd för underhålls- och investeringsarbeten eller andra 
trafikstörningar. Gävle utfarter: Reinvestering och byte av spår och växlar, vilket 
innebär att hastigheten på berörda spår återställs. 

Bergsåker triangelspår: Bergsåker triangelspår är en ny förbindelse så att tåg 
från Ånge kan köra direkt till Ådalsbanan och omvänt. Med nuvarande 
anslutning av Ådalsbanan i Sundsvall så måste tåg från Ånge gå in till Sundsvall 
och göra ett riktningsbyte, vilket tar tid och kapacitet. Den nya anslutningen 
innebär en förkortning av gångtiden för berörda tåg med upp till 30 minuter. 
Triangelspåret kan också användas vid omledningar av persontåg då
Ostkustbanan är stängd söder om Sundsvall. I anslutning till detta arbete byggs 
driftplatsen i Birsta om, samt ny anslutning till kombiterminal i Petersvik. 
Dingersjö mötesstation är första steget till ett komplett dubbelspår Dingersjö –
Sundsvall. Stationen förlängs med avseende på kommande 
dubbelspårsanslutning och mötesspårens längd blir ca 2 km. Mitt på 
driftplatsen föreslås en kryssväxel, så att förbigångar kan äga rum på 
driftplatsen (inte med i planen) Åtgärden medför ytterligare en driftplats på den 
hårt belastade sträckan Hudiksvall–Sundsvall, vilket påverkar kapaciteten 
positivt. Dubbelspår Sundsvall–Dingersjö medför en 11 kilometer lång ny 
sträckning. Gamla banan behålls för åtkomst till godskunder i Stockvik. 
Utbyggnaden innebär en gångtidsförkortning på cirka tre minuter för snabbtåg, 
dessutom kan tågmöten ske på dubbelspår vilket ökar kapaciteten för både 
gods- och persontrafik.
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Effektanalyser
I kapitel 6 analyseras restidsförkortningar, beräknad ökad kapacitet samt vilka 
åtgärder som ger effekt direkt. Kapacitetsutredningen påvisar hur investeringar 
i infrastrukturen kan ge omedelbar effekt i form av ökad kapacitet/kortare 
restider. Det ska inte vara nödvändigt att invänta ytterligare ett projekt innan 
trafiken kan tillgodogöra sig nyttan av det första. När flera större investeringar 
planeras i ett stråk är med andra ord turordningen för etapperna viktig för att så 
snart som möjligt kunna frigöra effekterna av gjorda investeringar15F16.

6.1. Tidtabellanalyser

6.1.1. Gångtidsvinster per etapp

Gångtidsvinst mellan befintlig och framtida bana har beräknats för samtliga 
deletapper Gävle - Sundsvall samt Sundsvall – Västeraspby i 
trafiksimuleringsprogrammet Railsys utifrån en antagen ny linjesträckning. 
Tidsvinsten är beräknad för regional-, snabb- och godståg utifrån tågens 
normala uppehållsbild för resandeutbyte, men utan hänsyn till tidtabellens 
utformning och eventuella tågmöten. Vissa delsträckor ger stora linjerätningar 
jämfört med befintlig bana, medan andra deletapper har ungefär lika stor längd. 
Framräknade tidsvinster och avstånd är preliminära och kan förändras 
beroende på exakt framtida linjedragning och anslutningspunkter mellan gamla 
och nya linjen. 

Om endast en deletapp byggs tillkommer tid för acceleration och inbromsning 
vid övergång mellan gamla och nya banan. Exempelvis tillkommer för en 
förändring i hastighet mellan 250 km/h och 100 km/h cirka 0,5 min för 
inbromsning och därefter cirka 1 minut för acceleration för ett snabbtåg, vilket 
gör att tidsvinsten för en enstaka etapp blir lägre än tidsvinsten för ett längre 
sammanhängande dubbelspår. 

                                                           
16 Kapacitetsutredning för sträckan Gävle- Västeraspby (Umeå) och Norra Stambanan 
sträckan Storvik-Kilafors TRV 2019/15192 
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Figur 17: Preliminär linjeförkortning per deletapp för ny linje jämfört med befintlig (km). 

På Ostkustbanan ger flera deletapper omkring 4-6 minuter för snabbtågen, 
medan variationen är större för regionaltågen beroende på hur många uppehåll 
de har planerade längs respektive deletapp. Sträckan Ljusne - Enånger ger i 
princip ingen gångtidsvinst, vilket beror på att den sträckan redan rätats på 90-
talet och därför håller hög hastighet. 

Figur 18: Gångtidsvinst per etapp på Ostkustbanan uppdelat per tågkategori. 

På Ådalsbanan är det etappen Torsboda - Hussjöby som ger allra störst effekt 
med ca 5 min för ett snabb- eller regionaltåg då det är del av den längsta 
stationssträckan idag, Stavreviken – Hussjöby, och innefattar en stor 
linjerätning. Etapperna norr och söder om denna etapp samt Birsta - Timrå ger 
också stor effekt med ca 3 min för ett persontåg. Första sträckan norr om 
Sundsvall ger mindre effekt då den nya linjen är nästan lika lång som den 
gamla. Detta gäller även etappen direkt norr om Timrå. 
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Figur 19: Gångtidsvinst per etapp på Ådalsbanan Sundsvall – Härnösand uppdelat per 
tågkategori. 

Godstågen får också tidsvinster, framförallt där hastigheten längs befintlig bana 
är under 100 km/h. Idag förlängs dessutom godstågens gångtider på grund av 
kraftiga backar och kurvig bana. Godstågens stora tidsvinst på sträckan Idenor -
Stegskogen förbi Hudiksvall förklaras av att hastigheten längs befintlig bana 
endast är 65 km/h i kombination med att linjen blir betydligt kortare. På 
Ådalsbanan ger sträckan Stavreviken - Hussjöby störst tidsvinst för godstågen, 
vilket beror på kraftigt uppförslut längs befintlig bana i kombination med 
betydligt kortare ny bana. 
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6.1.2. TVEM

2013 utfördes en utredning om möjlig etapputbyggnad av Ostkustbanan till 
dubbelspår med hjälp av TVEM-metoden1 6F17, där olika kombinationer av 
dubbelspårsetapper och tidtabellscenarier testats och utvärderats utifrån möjlig 
tidsvinst per satsad krona. De generella slutsatserna var att 2-3 
dubbelspårsetapper behövs för att få fram prognostiserad trafik till 2030 med 
rimliga transporttider till följd av kraftigt ökat antal tågmöten. Två alternativ till 
dubbelspårsutbyggnad förordades där sträckan Idenor – Hudiksvall –
Stegskogen ingick i båda alternativen:

Alternativ A: 
Idenor – Hudiksvall (nytt läge) – Stegskogen 19 km
Åmyran – Gnarp – Årskogen 19 km
Sunnäsbruk – Ljusne 12 km

Alternativ B: 

Idenor – Hudiksvall (nytt läge) – Stegskogen 19 km
Dingersjö – Sundsvall 14 km
Kringlan – Sunnäsbruk 17 km

I båda alternativen kunde nya mötesstationer i Idenor, Trödje –
Hamrångefjärden, Axmarby – Sunnäsbruk och Sunnäsbruk – Vallvik förstärka 
effekterna av de första dubbelspårsetapperna. Trespårsstationer gav ingen stor 
ytterligare effekt i denna analys, men Harmånger och Gårdsjön kunde ändå 
övervägas för att lättare få fram godstrafik vid ett stört läge. 

6.1.3. 250 km/h Stockholm – Umeå 

Trafikverket utreder under 2018-201917F18 möjligheten att höja hastigheten från 
200 till 250 km/h på ett antal delsträckor Stockholm – Sundsvall – Umeå där 
detta kan genomföras inom befintligt spårområde utan kurvrätningar (se figur 
17). I samband med detta har en tidtabellanalys tagits fram utifrån 
prognostiserad trafik 2040 och den infrastruktur som är beslutad i nuvarande 
nationella planen 2018-2029, vilket på Ostkustbanan innebär dubbelspår Gävle 
– Kringlan samt Dingersjö – Sundsvall.

                                                           
17 Utvecklad av Olof Lindfeldt i doktorandprojekt KTH 
18 Huvudrapport 250 km/tim med blandad trafik. Underlag till NP (2020:090) 
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Figur 20: Rödmarkerade sträckor är möjliga att höja till 250 km/h. 

Med snabbare tåg kortas gångtiden mellan mötesstationerna, vilket möjliggör 
ett annat trafikupplägg än om tågen körs med 200 km/h som topphastighet. På 
enkelspåriga banor med blandad trafik finns många varianter av tidtabeller, 
vilket påverkar möjlig tidsvinst. Potentialen till restidsvinst för ett snabbtåg för 
250 km/h jämfört med 200 km/h är ca 5 min Uppsala – Sundsvall och ca 10 
min Sundsvall - Umeå. Om regionaltågen Sundsvall – Umeå skulle trafikeras 
med fordon för 250 km/h skulle tidsvinsten för dessa bli ca 10 min. Preliminära 
samhällsekonomiska beräkningar indikerar att åtgärderna är lönsamma. 

Ett trafikupplägg med ett snabbtåg per timme och riktning Stockholm –
Sundsvall i 250 km/h har tagits fram där snabbtågen möter varandra i 
Söderhamn och Hudiksvall där de ändå stannar för resandeutbyte, vilket 
möjliggör minst antal tillkommande tågmöten. Detta förutsätter att 
snabbtågens kanal in/ut från Stockholm justeras jämfört med idag, vilket kan 
kräva omläggningar av övrig trafik på sträckan Stockholm – Gävle. 

Tidtabellanalysen visar att på sträckan Uppsala – Gävle finns oavsett 
snabbtågens hastighet ett behov av fler förbigångsspår för att få fram 
godstrafiken. Om det i högtrafik både går regional- och snabbtågstrafik varje 
timme Gävle – Sundsvall blir det svårt att få fram godståg med rimliga 
transporttider utan ytterligare åtgärder. På sträckan Gävle – Sundsvall behövs 



Sida 46 (86) 

en dubbelspårsetapp förbi Hudiksvall för att få ut större effekt av tåg med 
hastighet i 250 km/h.

Figur 21: Principtidtabell Gävle – Sundsvall i högtrafik med snabbtåg i 250 km/h (rött), 
regionaltåg (grönt) och godståg (svart). Godståget som går i högtrafik får många 
tågmöten.

På sträckan Sundsvall – Västeraspby är det endast sträckan Härnösand –
Mörtsal som är möjlig att höja till 250 km/h utan större linjerätningar. Denna 
sträcka ger ca 0,5 min i tidsvinst, medan större tidsvinster fås på Botniabanan 
med ca 9 min Västeraspby - Umeå. Om både snabb- och regionaltåg körs i 250 
km/h ökar möjligheten att få till en takttidtabell med knutpunkter där tågen 
sammanstrålar i bland annat Umeå och Örnsköldsvik. I högtrafik blir det svårt 
att få fram godståg med attraktiva transporttider oberoende av 250 eller 200 
km/h.

Figur 22: Principtidtabell Sundsvall - Skellefteå i högtrafik med snabbtåg i 250 km/h 
(rött), regionaltåg (grönt, lila) och godståg (svart). Godståget som går i högtrafik får 
många tågmöten.
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6.2. Ytterligare dubbelspårsetapper på Ostkustbanan

6.2.1. Effekter för persontrafiken

Utifrån tidigare framtagen tidtabellanalys och trafikupplägg för snabbtåg i 250 
km/h som baseras på redan beslutade dubbelspårsetapper Gävle – Kringlan och 
Dingersjö – Sundsvall har förslag till ytterligare etapper analyserats. Ett 
snabbtåg i timmen innebär att tågen möts varje halvtimme, där det är önskvärt 
att så stor del av tågmötena som möjligt sker på de dubbelspåriga delarna eller 
där tågen ändå stannar för resandeutbyte. En förutsättning i denna analys har 
därför varit att tågmötet ligger kvar i Söderhamn där tågen ändå stannar och att 
justeringar i mötesbilden görs längre norrut. Se bilaga 3 

Dubbelspårsetappen genom Hudiksvall har störst effekt på snabbtågens restid, 
då det möjliggör att snabbtågen vid timmestrafik kan mötas norr om Hudiksvall 
på dubbelspåret istället för att få vänta i Hudiksvall på mötande snabbtåg. Detta 
gör att nästa tågmöte mellan snabbtågen kan flyttas från Gnarp till Gårdsjön. 
Tillkommande restidsvinsten till Sundsvall blir då ca 9 min. Ett alternativ är att 
bygga etappen Tjärnvik – Dingersjö så att ett sammanhängande dubbelspår fås 
upp till Sundsvall, men då det innebär fortsatt lång mötestid i Hudiksvall blir 
tidsvinsten något mindre, ca 7 min.

Figur 23: Exempel på grafisk tidtabell för ett tåg i timmen med snabbtåg (röd) och 
regionaltåg (grön) med dubbelspår Gävle – Kringlan, Idenor – Stegskogen samt 
Dingersjö – Sundsvall. 

För att undvika tidskrävande tågmöten i Gårdsjön är ett alternativ att bygga 
nästa dubbelspårsetapp Tjärnvik – Dingersjö så att ett komplett dubbelspår fås 
upp till Sundsvall. Tågmötena mellan snabbtågen kan då ske längs dubbelspåret 
norr om Dingersjö, vilket tillsammans med den högre hastigheten kan korta 
restiden med ytterligare ca 10 min. Ett alternativ är att bygga sträckan 
Stegskogen - Bäling som andra etapp, vilket möjliggör ungefär samma tidsvinst 
och mer marginal i snabbtågsmötet norr om Hudiksvall. Däremot ger Bäling –
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Tjärnvik (förbi Gnarp) mindre restidsvinst, då snabbtågen vid timmestrafik inte 
hinner till Dingersjö och det därför tillkommer ett långt tågmöte i Maj.

Figur 24: Exempel på grafisk tidtabell för ett tåg i timmen med snabbtåg (röd) och 
regionaltåg (grön) med dubbelspår Gävle – Kringlan, Idenor – Stegskogen samt Tjärnvik 
- Dingersjö – Sundsvall.

Som tredje etapp är alternativet antingen att bygga vidare med ytterligare 
etapper norr om Hudiksvall där hastigheten är lägst och tidsvinsten därför 
störst eller att prioritera sträckan Axmarby - Sunnäsbruk – Vallvik där 
avstånden mellan mötesstationerna är långa. Då medelhastigheten är högre 
söder om Söderhamn och den prognostiserade trafiken mindre förordas 
ytterligare dubbelspårsetapper norr om Hudiksvall. Då fås ett längre 
sammanhängande dubbelspår med hög hastighet som ger stora restidseffeker 
för såväl snabb- som regionaltåg.

Figur 25: Exempel på grafisk tidtabell för ett tåg i timmen med snabbtåg (röd) och 
regionaltåg (grön) med dubbelspår Gävle – Kringlan, Idenor – Stegskogen – Bäling samt 
Tjärnvik - Dingersjö – Sundsvall.

6.2.2. Effekter för godstrafiken

I figur 23 nedan är tågen konstruerade med utgångspunkt från att 
dubbelspårsetapperna Sundsvall - Dingersjö, Dingersjö - Tjärnvik, Idenor -
Stegskogen samt Gävle - Kringlan är byggda. Snabb- och regionaltågstrafiken 
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går i önskad entimmes takt. Godstågen får då en medeltransporttid på cirka 4 
timmar, vilket är ca 30-60 min längre än idag. Ovan nämnda 
dubbelspårsetapper räcker med andra ord inte till för att ge godstrafiken 
oförändrade transporttider jämfört med idag om persontrafiken utvecklas som 
beräknat. För att inte försämra godstrafikens villkor på Ostkustbanan behövs 
därför ytterligare åtgärder i väntan på fler dubbelspårsetapper. Dessa åtgärder 
kan exempelvis vara fler trespårsstationer på enkelspåren, förbigångsspår på 
dubbelspåren, reducering av beräknad persontrafik, flexibla 
persontrafikupplägg (inga styva tidtabeller) eller att leda om godstrafik till/från 
Gävle godsbangård via Ockelbo -Kilafors - Söderhamn. Antagligen kommer det 
att krävas en kombination av två eller fler av dessa alternativ.

Figur 26: Principtidtabell Gävle – Sundsvall i högtrafik med snabbtåg i 250 km/h (rött), 
regionaltåg (grönt) och godståg (blått).

Trespårsstationer är mer eller mindre en förutsättning för att få fram godstrafik 
med acceptabla transporttider på enkelspår med tät persontrafik. I annat fall 
kan stationer där persontågen har systemmöten inte användas för möten eller 
förbigångar med gods. Ett antal strategiskt placerade mötesstationer på 
kvarvarande enkelspår bör därför byggas ut med ytterligare ett mötesspår.

Dubbelspår med blandad trafik ska ha förbigångsspår jämt placerade utmed 
sträckningen. Rekommenderat avstånd är ca 10 km med växelvis placering invid 
upp- respektive nedspår. Vid tät trafik bör både upp- och nedspår ha ett 
förbigångsspår med ca 10 km avstånd. I vissa fall kan ett mittplacerat 
förbigångsspår byggas (Trafikverket Kapacitetscenter, Kapacitet på järnväg - en
kunskapsöversikt sid 11 f). Detta måste beaktas vid byggandet av 
dubbelspåretapper på ostkustbanan.

Persontrafik som trafikerar en viss bestämd sträcka med regularitet ansöker 
ofta om tåglägen med styva tidtabeller. Det innebär att tågens tidtabeller ser 
likadana ut, det vill säga att tågen ankommer och avgår på samma minuttal 
timme efter timme. Nackdelen med den typen av upplägg är att de konsumerar 
extra kapacitet då tiderna inte är flexibla. Rent praktiskt blir det så att övrig 
trafik får anpassas medan det styva upplägget bara kan ändras i mycket 
begränsad omfattning genom att hela mönstret ändras på samma sätt. Lite 
tillspetsat kan man säga att övrig trafik, oftast godståg, får hålla tillgodo med 
den kapacitet som blir kvar, det som i korttidsprocessen kallas restkapacitet. I 
värsta fall räcker inte kapaciteten till för alla tåg. För att frigöra kapacitet för 
övrig trafik är det därför troligt att regional- och snabbtågstrafiken får finna sig i 
en mer flexibel kapacitetstilldelning än den i figur 23 ovan. I de fall detta inte 
räcker får man tilldela färre persontågslägen i tidsavsnitt utanför högtrafik.
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I och med att banan Söderhamn - Kilafors har öppnat för trafik så finns 
möjlighet att leda om tåg från Ostkustbanan via Kilafors - Ockelbo. Godståg 
med ankomst/avgång Gävle godsbangård får då en förlängd gångtid med ca 30 
minuter. Omledningssträckan består av dubbelspår mellan Mo grindar och
Holmsveden, men i övrigt av enkelspår med förhållandevis långt mellan 
mötesstationerna. Med högt kapacitetsutnyttjande på vissa delar får godstågen 
därför räkna med långa ståtider för möten, uppskattningsvis 20-30 minuter. 
Detta, i kombination med att godstrafikens förlängda transporttider på 
Ostkustbanan främst uppstår norr om Söderhamn, innebär att godståg med 
ankomst/avgång Gävle godsbangård får längre transporttid vid omledning. Att 
leda över tåg från Ostkustbanan via banan Söderhamn - Kilafors fungerar med 
andra ord bra för trafik mot exempelvis Borlänge eller Hallsberg, men inte för 
tåg mot Gävle godsbangård.    
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6.3. Linjerätningar längs Ådalsbanan

För regionaltågstrafiken finns en idé om att möjliggöra ett tåg i timmen med 
taktfast tidtabell och knutpunktsupplägg längs hela Norrlandskusten efter att 
Norrbotniabanan byggts ut (källa Trivector18F19). Detta innebär ett trafikupplägg 
där det eftersträvas att tågen går vid samma klockslag varje timme och möts i 
knutpunkterna och där tågen ändå stannar för resandeutbyte, vilket möjliggör 
kortare restid och effektiva byten till anslutande bussar och tåg. Ett sådant 
upplägg kräver vid timmestrafik max 28 min gångtid inklusive marginaler 
mellan knutpunkter och lämpliga mötesstationer för tågmöten och 58 min vid 
ett tåg varannan timme (se Figur 2Figur 24). Därtill behöver det finnas 
tillräckliga marginaler för tågbyte i bl. a Sundsvall samt för tågmöten med 
övriga tåg på banan. 

 

 

Figur 27: Vision om knutpunktsupplägg för regionaltågstrafiken längs Norrlandskusten 
(källa Trivector19F

20). 

Genom att göra linjerätningar på en till två deletapper på sträckan Timrå –
Härnösand finns möjlighet att få till ett trafikupplägg med ett regionaltåg i 
timmen i vardera riktningen med återkommande tågmöten i Timrå och 
Härnösand samt med knutpunkt i Sundsvall. Den deletapp som ger störst 
tidsvinst och därför förordas utifrån detta resonemang är Torsboda – Hussjöby, 
gärna i kombination med ytterligare en angränsande etapp norr om Timrå för 
att kunna hålla en högre hastighet under längre sträcka. Även etappen Birsta –
Timrå ger stor tidsvinst, men är inte nödvändig för att möjliggöra ett 
knutpunktsupplägg enligt ovan. 

                                                           
19 Norrbotniabanans nyttoeffekter, Trafikeringsstrategi för sträckan Umeå – Skellefteå, 
Trivector, 2018  
20 Ibid 
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Förutsatt att regionaltågen i en framtid körs i 250 km/h går det att bygga vidare 
på detta upplägg enligt samma princip norr om Härnösand med tågmöten i 
Dynäs/Västeraspby – Örnsköldsvik – Nordmaling samt Umeå. För att få 
tillräckliga marginaler i ett sådant trafikupplägg och även möjliggöra ett 
framtida uppehåll i Bollstabruk är det intressant med linjerätning på sträckan 
Veda (Mörtsal) – Bollstabruk (norr om Dynäs) där hastigheten idag är mycket 
låg med endast 80 km/h på vissa avsnitt. En hastighetshöjning på detta 
linjeavsnitt skulle även komma till nytta vid framtida persontrafik 
Långsele/Sollefteå – Kramfors20F

21. Linjerätningar på denna sträcka är även av 
intresse för godstrafiken då sträckan har kraftiga, men korta lutningar på upp 
mot 17 promille. I tidigare utredningar inför upprustningen av Ådalsbanan har 
möjliga linjerätningar identifierats. 

 

 

 
                                                           
21 Analys av trafikering med persontåg Östersund – Umeå via Sollefteå eller Sundsvall, 
Trivector, 2019.  

Figur 2825: Möjliga linjerätningar på sträckan Veda – Kramfors (vänster) och Kramfors – Bollstabruk -
Västeraspby (höger) där linjerätning redan är utförd norr om Bollstabruk enligt UA2. 
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Utifrån tågviktsbegränsande backar för godstrafiken är det sträckorna 
Stavreviken – Hussjöby samt Häggsjön – Härnösand med långa 
sammanhängande lutningar på 17 promille som är viktigast att åtgärda. Även 
sträckan Sundsvall – Birsta är intressant utifrån tillkommande godstrafik 
till/från Timrå och Tunadal samt den förväntade trafikökningen efter Sundsvall 
Logistikparkens öppnande. Nysträckning Birsta – Timrå skulle möjliggöra ett 
triangelspår norrut från Tunadal och Logistikparken och därmed inget behov av 
riktningsbyte i Birsta. 

6.4. Etappindelning enligt Kapacitetsutredningen

Tabellen i figur 26 nedan visar en jämförelse mellan olika dubbelspårsetapper 
avseende restid för snabb- respektive regionaltåg. JA är nuläge och i scenario 0 
är de beslutade etapperna Gävle - Kringlan och Sundsvall - Dingersjö byggda 
(grönmarkerade). Scenario 1-3 visar effekterna av olika utbyggnadsalternativ 
mellan Hudiksvall (Idenor) och Dingersjö. I scenario 4 är hela sträckan 
Sundsvall-Hudiksvall samt Gävle - Kringlan utbyggda med dubbelspår. 
Färgmarkeringarna (rött, gult och grönt) visar skillnader i effekt mellan olika 
alternativ i de olika scenarierna. Exempelvis jämförs i scenario 1 en utbyggnad 
av endera Idenor - Stegskogen eller Tjärnvik - Dingersjö. Av tabellen kan man 
utläsa att det är fördelaktigt att bygga etappen Tjärnvik - Dingersjö först. 
Tabellen innehåller inga etapper mellan Gävle och Hudiksvall förutom den 
beslutade Gävle - Kringlan.

Figur 29: Restidsvinster för olika dubbelspårsetapper Gävle – Sundsvall 

Hastighetsprofilen i figur 27 nedan visar att tidsvinsterna vid utbyggnad till 
dubbelspår blir större mellan Hudiksvall - Dingersjö jämfört med Kringlan -
Hudiksvall. När det gäller snabbtåg är det bra med så långa sträckor som 
möjligt med hög medelhastighet eftersom återkommande inbromsningar och 
accelerationer förlänger gångtiderna.
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Figur 30: Hastighetsprofil Gävle-Sundsvall

Genom att bygga upp olika alternativ av dubbelspårsetapper i vårt tidtabells-
och simuleringsverktyg Railsys, har vi fått fram vilka etapper som är effektivast 
ur ett trafikerings- och kapacitetsperspektiv, gällande gångtider och möjlighet 
att få fram önskad trafikmängd. Det blir väldigt tydligt att det är mer effektivt 
att bygga längre sammanhängande dubbelspårssträckor än att bygga kortare öar 
här och var, framförallt snabbtågen får en mycket mindre restidsvinst om det 
blir kortare etapper, då det tar tid för dem att accelerera upp i full hastighet och 
man hinner inte nyttja dubbelspårens fulla potential om de är uppdelade på 
många kortare delar. En förutsättning är att Sundsvall - Dingersjö och Gävle -
Kringlan är färdigutbyggda till dubbelspår.

Som nästa etapp har vi valt att förorda Idenor - Stegskogen, då vi ofta har möten 
som hamnar mellan Hudiksvall och Via enligt önskade trafikupplägg. 

Etappen Dingersjö - Tjärnvik ger stor effekt då Sundsvall är en grenstation med 
mycket ankommande och avgående trafik. Maj söder om Dingersjö är en 
driftplats idag där man undviker att ställa tunga godståg som ska söderut på 
sidotågväg då det är kraftig lutning ut från stationen. Det är en stor fördel att 
slippa stanna med tunga tåg i Maj. Tidtabellsanalyser både för 250 km/h och 
200 km/h visar behov av möten söder om Dingersjö. 

Även etappen Stegskogen - Bäling har stor effekt för framkomlighetens skull då 
vi får ett längre sammanhängande dubbelspår. Rätning av linjen förbi Gnarp 
behöver genomföras tillsammans med angränsande dubbelspårsetapper för att 
den ska ge bra effekt med en längre sammanhängande sträcka med hög 
hastighet och föreslås därför som fjärde etapp efter Dingersjö – Tjärnvik och 
Stegskogen – Bäling.

Vid val och prioritering av etapper eller delar inom etapperna har ett antal olika 
faktorer vägts mot varandra. Det viktigaste är kapaciteten på dagens 
infrastruktur och den trafik vi kan vänta oss i framtiden samt nuvarande trafik. 
När det gäller kapacitet på infrastruktur bestäms den bland annat av hastighet 
och avståndet mellan mötesstationerna. Trafikutvecklingen kan vara svårare att 
bedöma. Här har Trafikverkets basprognos spelat en stor roll i bedömningen, 
men även olika intressenters prognoser har beaktats. 
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Endast tidtabellsanalyser får dock inte avgöra besluten om ny sträckning, utan 
hastighet och lutningsprofiler väger tungt för effekt direkt då trafikupplägg kan 
förändras över tid.

ENJA modell för samhällsekonomiska 
beräkningar av järnvägsåtgärder

7.1. Bakgrund

I detta avsnitt görs en översiktlig analys av samhällsekonomiska nyttor i
förhållande till anläggningskostnad för olika etapper. Genom att väga in 
samhällsekonomi fångas värdet av förkortade transporttider beroende på 
resandevolymer samt skillnad i anläggningskostnad mellan olika etapper i 
prioriteringen.  

Sträckan Gävle – Västeraspby har i denna analys delats in i sex funktionella 
etapper utifrån där det sker stora förändringar i trafik- och transportvolymer. 
Varje funktionell etapp är möjlig att dela in i tekniska deletapper, totalt 14 
stycken längs hela stråket (Figur 1).
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Figur 31: De olika tekniska och funktionella etapperna. 
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7.2. Metod

För att på en översiktlig nivå kunna inkludera samhällsekonomiska effekter
mellan olika alternativ och etapper i utbyggnadsstrategin har verktyget ENJA21F

22, 
en schablonmodell för samhällsekonomiska beräkningar av järnvägsåtgärder, 
tillämpats. Modellen är avsedd att användas för att erhålla snabba och enkla 
beräkningar av åtgärders samhällsekonomiska effekter. Tänkbara fall för sådana 
enkla beräkningar är vid åtgärdsvalsstudier, val av banstandard, val av 
sträckning etc.

ENJA kan användas för att beräkna värdet av följande förändringar:

- Åktid (tidtabellstid)

- Förseningstid

- Linjeavstånd

Modellen finns i två versioner, en version med basprognosen och en med JNB-
prognosen. För åtgärder som genomförs i närtid bör versionen med JNB-
prognosen användas, medan basprognosversionen bör användas för åtgärder 
längre fram i tiden, långsiktiga åtgärder. Vid behov kan också specifika 
projektprognoser läggas in i modellen.

Resultaten från ENJA-modellen har vägts samman med underlag från 
kapacitetsutredningen22F

23 och i viss mån byggbarhet och möjliga 
anslutningspunkter till befintlig järnväg och en sammanvägd prioritering har 
slutligen tagits fram.

7.3. ENJA utifrån systemanalysen Gävle – Härnösand 

Restider och trafikutbud i basprognosen förutsätter att åtgärder enligt nationell 
transportplan är genomförda. Dubbelspårsetapperna Gävle - Kringlan och 
Sundsvall - Dingersjö ingår i nationell transportplan och ligger därmed till 
grund för antaget tågantal för år 2040. På grund av kapacitetsbrist begränsas 
möjligheten att öka tågtrafiken utöver Basprognos 2040. Sträckan Sundsvall-
Hudiksvall antas i Basprognosen trafikeras av 52 persontåg och 28 godståg per 
dygn. Vid användande av basprognosversionen av ENJA antas därmed t ex 
dubbelspårsetappen Bäling - Tjärnvik (enligt Figur 2) vara den första att bygga 
efter etapperna Gävle - Kringlan och Sundsvall - Dingersjö.

                                                           
22 ENJA står för enkel samhällsekonomisk järnvägsanalys, se Trafikverkets hemsida  
23 i Kapacitetsutredningen för sträckan Gävle – Västeraspby (Umeå) och Norra 
Stambanan sträckan Storvik – Kilafors (Trafikverket, 2019) 
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Figur 32: Schematisk bild över ENJA enligt basprognosversionen för sträckan Gävle-
Härnösand.

I samband med arbetet att ta fram ett förslag till nationell transportplan för 
åren 2008-2029 genomförde Trafikverket 2016 en systemanalys för sträckan 
Gävle-Härnösand. Syftet med analysen var att ta fram en samhällsekonomisk 
systemkalkyl för utbyggnad av ett komplett dubbelspår mellan Gävle och 
Sundvall samt en ny linjesträckning med enkelspår mellan Sundsvall och 
Härnösand. Dessa åtgärder ger stora restidsvinster och en ökad kapacitet vilket 
möjliggör ett utökat persontrafikutbud samt en ökad godstrafik. För att bedöma 
vilken ökning av resande- och godsvolymer en sådan utbyggnad skulle ge 
genomfördes Sampers- och Samgodsanalys.

Vid en utvärdering av större infrastrukturförändringar som innebär en stor 
trafikförändring riskerar Basprognosversionen av ENJA att underskatta 
nyttorna. För att på ett bättre sätt fånga upp potentiella effekter med ett 
komplett dubbelspår Gävle - Sundsvall samt en ny bansträckning Sundsvall-
Härnösand har därför resultaten från de trafikprognoser som togs fram i 
samband med systemanalys Gävle - Härnösand lagts in i ENJA.

Prognosen enligt systemanalys Gävle - Härnösand förutsätter som ovan nämnt 
komplett dubbelspår Gävle-Sundsvall och ny linjesträckning Sundsvall -
Härnösand. I prognosen för systemanalysen har kapacitetsbegränsningarna på 
Ostkustbanan åtgärdats och banan tillåter en hastighet på 250 km/h vilket ger 
förbättrade restider. Detta medför både en ökad person- och godstrafik. I denna 
prognos antas sträckan Sundsvall - Hudiksvall av 96 persontåg och 38 godståg 
per dygn. Med systemanalysversion av ENJA antas därmed analyserad etapp t 
ex Bäling - Tjärnvik enligt figur 2, vara den sista etappen i ett komplett 
dubbelspår. 
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Figur 13: Schematisk bild över ENJA enligt systemanalysversionen för sträckan Gävle-
Härnösand.

I figur 34 och 35 jämförs antalet resenärer och godsvolym enligt Basår 2014, 
Basprognos 2040 och systemanalys Gävle - Härnösand.

Figur 34: Antal resenärer per år enligt Basår 2014, Basprognos 2040 och systemanalys 
Gävle-Härnösand.
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Figur 35: Godsvolym mton/år sträckan Gävle-Sundsvall enligt Basår Basprognos 2040 
och systemanalys Gävle-Härnösand.
 

I ENJA-modellen, med resandemängder och godsvolymer enligt systemanalys 
Gävle - Härnösand, har effekter i form av förändrad åktid, förseningstid och 
förändrad linjelängd lagts in för respektive utbyggnadsetapp mellan Gävle och 
Härnösand. Gångtidsvinster är beräknade i trafiksimuleringsprogrammet 
Railsys utifrån en trolig spårlinje. 

Med åktid avses restid för persontåg och transporttid för godståg. Förändringar 
i åktid består dels av gångtidsvinster i och med att åtgärderna möjliggör en 
högre tillåten hastighet och dels av en kapacitetstidsvinst. Kapacitetstidsvinsten 
beräknas utifrån förändrat kapacitetstillägg som är en funktion av avstånd och 
beräknat kapacitetsutnyttjande. Med en kapacitetshöjande åtgärd minskar 
banans kapacitetsutnyttjande. Detta leder i sin tur till minskade 
kapacitetstillägg på grund av tid för tågmöten och förbigångar kan minskas. En 
ökad kapacitet möjliggör också att kvalitetstillägg i tidtabellen kan minskas 
samt att risken för förseningar minskar. Hälften av förändringen av 
kapacitetstillägg (JA-UA) har lagts till förändrad åktid och den andra hälften 
antas utgöra en förseningstidsvinst. Med förseningstidsvinst avses 
genomsnittlig minskad försening per tåg. Tidsvinsterna är beräknade jämfört 
med bedömda restider med trafikutbud enligt basprognosen.

Summan av nyttor per utbyggnadsetapp har därefter jämförts med 
anläggningskostnaden per etapp för att utgöra ett underlag för prioritering av 
etapper. Anläggningskostnaden har indexomräknats till prisnivå 2015-06 för att 
få jämförbarhet mellan olika etapper. Totalt har 16 etapper på sträckan Gävle-
Västeraspby utvärderats med ENJA.
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7.4. Beräknade effekter i ENJA-modellen

Som tidigare nämnts kan ENJA-modellen användas för att beräkna värdet av 
förändringar i åktid, förseningstid och linjeavstånd. De effekter som beräknas 
är:

- Värderade åktids- och transporttidsförändringar för resande och gods 

- Förändrade fordonskostnader för person- och godståg 

- Värderade förseningstidsförändringar för resande och gods

Resultaten från ENJA baseras på en konstant trafik och transportvolym som 
hämtas från Sampers respektive Samgods som ger indata till ENJA. Det innebär 
att inga förändringar av antal avgångar kan göras och inga beräkningar av 
förändrat resande eller godsvolymer görs i modellen.  I ENJA beräknas därmed 
inte heller någon restidselasticitet (ökning av resenärer på grund av tidsvinst). 
Ingen beräkning av kostnader för investering eller underhåll görs i modellen.

I modellen har resultat från person- och godsprognoser sammanställts på 
järnvägsnätets länkar. Personprognosen baseras på Sampers och 
godsprognosen på Samgods. Att föra över prognosresultaten från 
Samgodsanalysen till ENJA innebär ett mer omfattande arbete än att föra över 
resultaten från Sampersanalysen. Därför har i denna analys fördelning av 
varuslag och godstågstyper antagits vara densamma som i enligt Basprognos 
version 20180401 rev 181115 och endast godstågsantal och godsvolymer 
justerats per linjedel utifrån systemanalys Gävle - Härnösand. Då godsnyttorna 
utgör en liten del av de totala nyttorna bedöms denna förenkling inte ha någon 
påverkan på prioritering av etapperna.

Godsprognosen i systemanalysen utgår ifrån samma förutsättningar som den då 
gällande basprognosen förutom att dubbelspår Gävle - Sundsvall och ny 
linjesträckning Sundsvall - Härnösand ingår. Då det inte har tagits något beslut 
om utbyggnaden i Tunadal/logistikparken i Sundsvall har det inte ingått i 
förutsättningarna för prognosen. Eftersom dåvarande basprognos och därmed 
även godsprognosen i systemanalysen utgick från basår 2014 bedöms inte heller
ökad godstrafik pga SCA:s investeringar finnas med i prognosen. Osäkerheten i 
godsprognosen bedöms därmed vara större norr om Sundsvall. Med anledning 
av detta har ett alternativ med 50% ökning av godståg och godsvolymer på 
sträckan Sundsvall - Timrå studerats som känslighetsanalys. 

Prognosen enligt systemanalysen innebär en procentuellt större ökning av 
antalet godståg och godsvolymer i förhållande till basprognosen på sträckan 
Gävle-Söderhamn jämfört med Söderhamn-Hudiksvall. Det beror på att i 
basprognosen antas en större andel av de långväga godstågen att leda via 
sträckan Söderhamn-Kilafors till Norra Stambanan. Med anledning av detta har 
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en känslighetsanalys också gjorts med samma procentuella ökning av antal 
godståg och godsvolymer på sträckan Gävle - Söderhamn som på sträckan 
Söderhamn - Hudiksvall.

ENJA-modellen kan ge en första vägledning i hur de samhällsekonomiska 
nyttor som värderas i modellen skiljer sig mellan olika alternativ. Den ger 
däremot ingen samlad bild av de totala nyttorna av en åtgärd och det är därför 
inget verktyg för att bedöma en åtgärds samhällsekonomiska lönsamhet. Det är 
ett flertal övriga nyttor som ingår i en samhällsekonomisk kalkyl som inte ENJA 
omfattar. Exempel på effekter som inte beräknas med ENJA:

- Förändrat producentöverskott på grund av resande (biljettintäkter 
minus transportkostnader)

- Budgeteffekter (t ex minskade intäkter för drivmedelsskatter)

- Trafiksäkerhet (t ex att plankorsningar åtgärdas och överflyttning av 
resenärer och gods från väg till järnväg)

- Klimat-, och miljöeffekter (t ex på grund av överflyttning av resenärer 
och gods från väg till järnväg)

- Drift- och underhåll samt reinvesteringar (på grund av förändrad 
anläggningsmassa)

- Ej prissatta effekter som annars inte heller fångas upp i en 
samhällsekonomisk kalkyl (t ex effekter på landskap och biologisk 
mångfald)

7.5. Resultat - prioritetsordning utifrån ENJA

I tabell 1 redovisas indata för respektive etapp till ENJA-modellen i form av 
förändrad tidtabellstid, avstånd och förseningstid. Negativa värden innebär en
tidsvinst av föreslagen åtgärd. 

  TIDTABELLSTID, MINUTER AVSTÅND, KM FÖRSENINGSTID 

Etapp 
Snabb

-tåg 

Övriga 
person-

tåg 
Lokal-

tåg 
Gods-

tåg 
Snabb

-tåg 

Övriga 
person-

tåg 
Lokal-

tåg 
Gods-

tåg 
Snabb

-tåg 

Övriga 
person-

tåg 
Lokal-

tåg Gods 
Gävle-Kringlan -8,3 -4,1 -4,1 -2,2 0,5 0,5 0,5 0,5 -1,1 -1,2 -1,2 -2,2 
Kringlan-Ljusne -7,6 -5,7 -5,7 -3,2 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -0,9 -1,1 -1,1 -2,0 
Kringlan-Ljusne 
mindre gods -7,6 -5,7 -5,7 -3,2 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -0,9 -1,1 -1,1 -2,0 
Ljusne-Enånger -1,5 -1,5 -1,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,5 -1,5 -2,7 
Ljusne-Enånger alt 2 -2,9 -1,5 -1,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,5 -1,5 -2,7 
Enånger-Idenor -4,2 -3,0 -3,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -1,0 -1,0 -1,6 
Idenor-Stegskogen -7,6 -7,1 -7,1 -6,3 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -1,2 -1,3 -1,3 -2,0 
Stegskogen-Bäling -7,2 -5,5 -5,5 -2,9 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,1 -1,2 -1,2 -1,9 
Bäling-Tjärnvik -4,9 -3,5 -3,5 -3,1 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,9 
Tjärnvik-
Njurundabommen -7,0 -5,5 -5,5 -2,3 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -0,8 -0,8 -1,5 
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Dingersjö-Sundsvall -5,1 -3,9 -3,9 -2,8 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -0,7 -0,8 -0,8 -1,2 
Sundsvall v-Huli -0,7 -0,8 -0,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Huli-Birsta -0,7 -0,8 -0,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Huli-Birsta alt 2 -0,8 -1,0 -1,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 
Birsta-Timrå -3,7 -3,7 -3,7 -3,5 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 
Birsta-Timrå alt 2 -3,7 -3,7 -3,7 -3,6 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 
Timrå-Sörberge -1,1 -1,4 -1,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sörberge-Torsboda -2,8 -2,9 -2,9 -2,0 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Torsboda-Hussjöby    -5,8 -5,5 -5,5 -4,5 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,7 
Hussjöby-Häggsjön -3,2 -2,8 -2,8 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 
Häggsjön-Härnösand -4,2 -3,6 -3,6 -2,0 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 0,1 0,1 0,1 0,0 
Härnösand-
Västeraspby -5,8 -5,8 -5,8 -1,8 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Tabell 13: Indata för respektive etapp till ENJA-modellen i form av förändrad tidtabellstid, 
avstånd och förseningstid. Negativa värden innebär en tidsvinst av föreslagen åtgärd.
 
I tabell 2 redovisas beräknade nyttor i ENJA för respektive etapp. Kolumnen 
”Nuvärde 60 år” anger de totala nyttorna av beräknade effekter i form av 
nuvärde under en 60 års kalkylperiod. Vid nuvärdeberäkning har generella 
trafiktillväxttal använts, det vill säga inga bandelsspecifika tillväxttal för 
godstrafiken ingår. I tabellen redovisas också hur nyttorna fördelas mellan 
åktid/transporttid, förseningstid och fordonskostnad utifrån effekterna 
förändrad åktid, förseningstidsvinst och förändrad linjelängd samt fördelning 
mellan långväga resor, kortväga resor och gods. Effekten fordonskostnad är 
både tids- och avståndsberoende. I ENJA beräknas och redovisas nyttorna per 
riktning. Resultaten i tabell 1 avser summan av båda körriktningarna. För några 
etapper erhålls negativa nyttor för förseningstid. Det beror på att den totala 
utbyggnaden av sträckan Gävle-Härnösand antas ge ett ökat trafikutbud och att 
kapacitetsutnyttjande därmed är något högre efter åtgärd jämfört med före 
åtgärd. Då ett högre kapacitetsutnyttjande medför en ökad förseningsrisk ger 
det en negativ nytta.

  
 NUVÄRDE 

60 år 
Nuvärde åktid/transporttid, 
MSEK 

Nuvärde förseningstid,  
MSEK 

Nuvärde 
fordonskostnad, 
MSEK 

Etapp 
TOTALT 

MSEK 
Långväga 

resor 
Regionala 

resor Gods 
Långväga 

resor 
Regionala 

resor Gods Persontåg Godståg 
Gävle-Kringlan 3063 1580 133 26 795 136 52 296 46 
Kringlan-Ljusne 2984 1497 184 38 661 124 48 336 95 
Kringlan-Ljusne, 
mindre gods 2917 1497 184 21 661 124 26 336 67 
Ljusne-Enånger 1723 305 44 32 947 152 64 112 67 
Ljusne-Enånger alt 2 
sth 250 2005 554 44 32 947 152 64 145 67 
Enånger-Idenor 1806 768 62 29 611 72 58 171 36 
Idenor-Stegskogen 3313 1435 160 114 811 102 72 401 218 
Stegskogen-Bäling 2662 1225 127 50 690 97 65 318 90 
Bäling-Tjärnvik 1697 827 80 53 310 40 31 241 116 
Tjärnvik-
Njurundabommen 2278 1195 125 39 443 64 51 292 68 
Dingersjö-Sundsvall 1874 868 89 48 443 64 41 235 86 
Sundsvall v-Huli 99 87 11 2 -21 -2 -1 19 4 
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Huli-Birsta 99 87 11 2 -21 -2 -1 19 4 
Huli-Birsta dsp 50% 
mer gods 219 103 14 8 34 6 7 27 19 
Birsta-Timrå 839 436 52 21 73 9 4 150 94 
Birsta-Timrå 50% mer 
gods 862 436 52 31 49 6 4 148 135 
Timrå-Sörberge 185 123 21 4 0 0 0 33 4 
Sörberge-Torsboda 483 283 43 16 0 0 0 101 40 
Torsboda-Hussjöby 1175 564 81 36 162 25 12 209 86 
Hussjöby-Häggsjön 410 301 41 8 -35 -5 -2 85 16 
Häggsjön-Härnösand 588 392 53 16 -17 -3 0 117 31 
Härnösand-
Västeraspby 773 524 34 15 57 4 3 103 33 

Tabell 14: Beräknade nyttor i ENJA för respektive utbyggnadsetapp Gävle - Västeraspby

Resultaten visar att effekterna för persontrafiken utgör den största delen av de 
totala nyttorna och att godsnyttorna är små i förhållande till 
persontågsnyttorna. Det beror på att tidsvärdet för gods generellt sett är mycket 
lägre jämfört med motsvarande värde för resenärer. Det medför också att de 
känslighetsanalyser avseende godsvolymer som utförts för vissa etapper ger en 
relativt liten procentuell förändring av de totala nyttorna. 

Då utbyggnaderna på sträckan Gävle - Sundsvall avser dubbelspår blir 
kapacitetförbättringen större där jämfört med sträckan Sundsvall-Härnösand 
som även efter utbyggnad kommer vara enkelspårig. Som tidigare nämnts har 
kapacitetstidsvinsterna fördelats till hälften som restidsvinst och hälften som 
förseningstidsvinst. En minut förseningstidsvinst värderas högre än 1 min 
restidsvinst. Det medför att nyttan av en kapacitetstidsvinst värderas högre än 
en gångtidsvinst. Detta tillsammans med att det prognostiseras vara fler 
resenärer och större godsvolymer på sträckan Gävle - Sundsvall gör att nyttorna 
generellt sett är större för etapper mellan Gävle och Sundsvall jämfört med 
mellan Sundsvall och Härnösand.

Eftersom det är stor variation mellan olika etappers längd och 
anläggningskostnad är det svårt att jämföra storleken på nyttorna rakt av. För 
att få en bättre jämförbarhet mellan olika etapper har etappernas nyttor under 
en 60 års kalkylperiod dividerats med beräknad anläggningskostnad2 3F

24. Se tabell 
3. Även när nyttorna ställs i förhållande till anläggningskostnaden beräknas 
dubbelspårsetapperna mellan Gävle och Sundsvall ge störst nytta per investerad 
krona. Då etapperna Gävle-Kringlan och Sundvall-Dingersjö redan ligger med i 
den nationella transportplanen ingår de inte i denna prioriteringsutredning.  
Störst nytta i förhållande till anläggningskostnaden erhålls med etappen 
Kringlan-Ljusne samt Stegskogen - Bäling. Därefter kommer etappen Bäling -
Tjärnvik och Sörberge - Torsboda på Ådalsbanan.

                                                           
24 Kvoten Nytta/kostnad ska inte förväxlas med nettonuvärdeskvot (NNK) som 
innehåller fler effekter enligt ovan.  
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Tabell 1: Beräknade nyttor i ENJA för respektive utbyggnadsetapp Gävle-Västeraspby i
förhållande till anläggningskostnad.

Etapp 
Anläggningskostnad 
prisnivå 2015-06 (Mdr kr) 

Längd  
(km) 

ENJA Nuvärde 60 år 
totalt MSEK Nytta/kostnad 

Gävle-Kringlan 5,0 39 3063   

Kringlan-Ljusne 2,7 29 2984 1,1 

Kringlan-Ljusne, mindre gods 2,7 29 2917 1,1 

Ljusne-Enånger  4,3 41 1723 0,4 

Ljusne-Enånger alt 2 250 km/h 4,4 41 2005 0,5 

Enånger-Idenor 2,2 20 1806 0,8 

Idenor-Stegskogen 4,2 19 3313 0,8 

Stegskogen-Bäling 2,5 20 2662 1,1 

Bäling-Tjärnvik. 1,8 14 1697 0,9 

Tjärnvik-Njurundabommen 3,7 25 2278 0,6 

Dingersjö-Sundsvall 2,2 11 1874   

Sundsvall Västra-Huli 0,6 3 99 0,2 

Huli-Birsta 0,5 3,1 99 0,2 

Huli-Birsta dsp samt 50% mer gods 1,0 3 219 0,2 

Birsta-Timrå 1,2 5,5 839 0,7 

Birsta-Timrå 50% mer gods 1,2 5,5 862 0,7 

Timrå-Sörberge 0,7 4,5 185 0,2 

Sörberge-Torsboda 0,5 4,6 483 0,9 

Torsboda-Hussjöby 2,1 9,8 1175 0,5 

Hussjöby-Häggsjön 0,5 7,1 410 0,8 

Häggsjön-Härnösand 2,1 11,6 588 0,3 

Härnösand-Västeraspby 1,7 27,0 773 0,4 

Tabell 15: Beräknade nyttor i ENJA för respektive utbyggnadsetapp Gävle-Västeraspby i
förhållande till anläggningskostnad.

7.6. Begränsningar i resultaten

Resultaten från ENJA bygger på tidsvinster per deletapp vid ett komplett 
dubbelspår, vilket gör att nyttorna kommer vara något överskattade om endast 
ett mindre antal av deletapperna kommer byggas då tid för inbromsning och 
acceleration tillkommer vid övergång mellan gamla och nya banan. Det är 
därför motiverat att hålla samman flera etapper även om några av dessa har 
sämre nytta i förhållande till kostnad.  

Förutom förändrad gångtid pga. hastighetshöjningar och ändrad linjelängd 
beräknas tidsvinsterna som tidigare nämnt utifrån förändrat kapacitetstillägg. 
Modellen för beräkning av linjekapacitet tar dock inte hänsyn till tidtabellens 
påverkan på kapaciteten. Detta innebär både en svaghet och en styrka med 
modellen. Beroende på hur tidtabellen är utformad kan olika tidsvinster 
erhållas av samma etapp. Det vill säga optimeras en utbyggnad utifrån en viss 
tidtabellsstruktur kan man erhålla större tidsvinster och 
kapacitetsförbättringar. En utbyggnad som inte är anpassad efter en tidtabell 
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och som syftar till att ge så stor teoretisk kapacitetsförbättring kan ge större 
flexibilitet om framtida tidtabellsstruktur är okänd eller förändras. 

ENJA-modellen bedöms fånga upp merparten av de totala nyttorna av 
studerade utbyggnadsetapper. Förändrade kostnader för reinvesteringar och 
drift- och underhållskostnader samt ökade kostnader pga ett utökat tågutbud är 
dock exempel på större effekter som inte finns med i modellen. Likaså vissa 
godseffekter, exempelvis tågviktsbegränsande backar för godståg.  Att ENJA 
inte ger en samlad bild av alla nyttor innebär därmed att etapper som har 
kvoten nyttor/kostnad i samma storleksordning skulle kunna byta plats i 
rangordningen vid en fullständig samhällsekonomisk kalkyl. 

Generellt sett bedöms dubbelspårsetapper mellan Gävle och Sundsvall mer 
jämförbara med varandra. Även utbyggnadsetapper mellan Sundsvall och 
Härnösand bedöms vara mer jämförbara med varandra inom denna sträcka. 
Detta med anledning av att utbyggnad till dubbelspår ger högre kostnader för 
reinvesteringar och drift och underhåll jämfört med en utbyggnad till enkelspår. 
Etapperna mellan Gävle och Sundsvall har också samma förändring i 
trafikutbud vilket ger motsvarande ökning av transportkostnader till skillnad för 
sträckan Sundsvall - Härnösand som har ett annat trafikutbud. 

7.7. Fortsatta utredningsbehov

Tidsvinsterna och kostnaderna i detta underlag som ligger till grund för den 
samhällsekonomiska nyttan är baserade på underlag från tidiga 
utredningsskeden där exakt spårlinje för den nya järnvägen ännu inte har varit 
beslutad. I takt med att en mer säker spårlinje växer fram rekommenderas att 
gångtidsberäkningar och vid behov även ENJA-modellen uppdateras.

I samband med kommande linjestudier blir det även viktigt att utreda djupare 
vilka anslutningspunkter mellan befintlig och ny järnväg som är lämpliga att 
bygga utifrån kostnad och genomförbarhet. Detta gäller exempelvis utformning 
av anslutningspunkterna i Birsta, Sörberge och Torsboda längs Ådalsbanan. 

Möjliga linjerätningar på sträckan Veda – Bollstabruk skulle behöva utredas 
vidare, då den sträckan har mycket låg hastighetsstandard och det är svårt att 
hitta detaljerat underlag från tidigare utredningar då Ådalsbanan upprustades. 

Resultaten från ENJA bygger på nyttor per deletapp vid ett komplett 
dubbelspår, vilket gör att nyttorna kommer vara något överskattade om endast 
ett mindre antal av deletapperna kommer byggas. För att få ut exakt resultat 
från ENJA av enskilda etapper kan därför nya beräkningar behöva göras. Detta 
görs lämpligen vid framtagande av SEB.

Prioritering 

8.1. Inledning

Grundläggande i utbyggnadsstrategin är att längre och sammanhållande 
dubbelspårsetapper är att föredra med avseende på effekter för trafikanter och 
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arbetspendlingen, men även för att kunna kommunicera utåt. Denna 
etappindelning benämns funktionella etapper. En annan grundläggande aspekt 
är att bristanalysen ska ta fram ytterligare etapper för att kunna övervägas inför 
kommande revidering av nationell transportplan. Med utgångspunkt att kunna 
övervägas i ett planbygge så behövs även mindre etapper, s.k. tekniska etapper. 
De tekniska etapperna kopplar till de funktionella. Bristanalysrapporten 
förklarar hur de funktionella och tekniska etapperna hänger ihop och man 
behöver båda dessa perspektiv i utbyggnadsstrategin.

8.2. Sammanvägd bedömning och 
prioritetsordning 

I detta avsnitt har ett förslag till sammanvägd prioritering av de olika etapperna 
tagits fram som tar hänsyn till kapacitet24F

25, samhällsekonomi och i viss mån 
även byggbarhet och lämpliga anslutningspunkter till befintlig järnväg. Motiv 
till prioriteringen redovisas i detta avsnitt uppdelat i de sex funktionella 
etapperna. 

Som nämnts ovan finns det ett antal kapacitetsaspekter som inte fångas in av 
ENJA-modellen som behöver tas hänsyn till vid en sammanvägd bedömning av
prioritetsordning. För att undvika tidskrävande accelerationer och 
inbromsningar och få full effekt av de utbyggda etapperna finns det fördelar 
med att hålla ihop flera etapper vid val av utbyggnadsordning. Utifrån bland 
annat angränsande banor och trafiksystem finns det vissa trafikupplägg och 
tidtabeller som är mer troliga för snabb- och regionaltåg, vilket påverkar var det 
är mest sannolikt att tågen kommer mötas och var dubbelspårsetapper gör 
störst effekt. Vissa godseffekter, exempelvis tågviktsbegränsande backar för 
godståg, fångas inte upp av modellen. 

Teknisk etapp Et
ap

pn
r 

Kostnad 
2015-06 

Längd 
(km) 

Tidsvinst 
Snabb      
(min) 

Tidsvinst 
Gods         
(min) 

ENJA 
Nuvärde 
60 år 
totalt 
MSEK 

Nytta/ 
kostnad 

Kapacitets-
utnyttjande 
basprognos 
2040 

Idenor-Stegskogen 
(genom Hkl.)  1 4,2 19,0 7,6 6,3 

           3 
313  0,8 92% 

Stegskogen-Bäling 2 2,5 20,0 7,2 2,9 
           2 

662  1,1 80% 
Tjärnvik-
Njurundabommen 3 3,7 25,0 7,0 2,3 

           2 
278  0,6 68% 

Bäling-Tjärnvik 
(Gnarpkurvan) 4 1,8 14,0 4,9 3,1 

           1 
697  0,9 77% 

Sörberge-Torsboda 5 0,5 4,6 2,8 2,0 
  

483  0,9 77% 

                                                           
25 Se Kapacitetsutredningen för sträckan Gävle – Västeraspby (Umeå) och Norra 
Stambanan sträckan Storvik – Kilafors (Trafikverket, 2019).  
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Torsboda-Hussjöby 5 2,1 9,8 5,7 4,4 
           1 

175  0,5 77% 

Hussjöby-Häggsjön 5 0,5 7,1 3,2 1,0 
  

410  0,8 77% 
Häggsjön-
Härnösand 6 2,1 11,6 4,1 1,9 

  
549  0,3 60% 

Huli-Birsta (dsp samt 
50% mer gods) 7 1,0 3,0 0,8 0,9 

  
219  0,2 73% 

Birsta-Timrå 8 1,2 5,5 3,7 3,5 
  

839  0,7 66% 

Kringlan-Ljusne 9 2,7 29 7,4 3,2 
           2 

984  1,1 69% 
Enånger-Idenor 
(Iggesund)  10 2,2 20,0 4,2 1,6 

           1 
806  0,8 74% 

Ljusne-Enånger  11 4,3 41,0 1,5 2,7 
           1 

723  0,4 72% 
Mörtsal/Veda-
Bollstabruk 12 1,7 27 5,8 1,8 

  
773  0,4 62% 

Sundsvall Västra-
Huli 13 0,6 3,0 0,7 0,4 

  
99  0,2 73% 

Timrå-Sörberge 14 0,7 4,5 1,1 0,5 
  

185  0,2 51% 
Tabell 16: Förslag till prioritetsordning inklusive sammanställning av nyttor och 
kostnader, där tidsvinsterna inkluderar minskat kapacitetstillägg till följd av minskad 
trängsel på banan.

8.2.1. Hudiksvall – Sundsvall

Sträckan Hudiksvall – Sundsvall har i kapacitetsutredningen identifierats som 
prioriterad för dubbelspårsutbyggnad. Denna sträcka har lägst medelhastighet
på Ostkustbanan (ca 100 km/h) och flera delsträckor med mycket högt 
kapacitetsutnyttjande. Utöver tät persontrafik väntas sträckan trafikeras av en 
stor andel godståg, då ett stort antal tåg väntas tillkomma från stambanan via 
tvärförbindelsen Kilafors – Söderhamn. Flera av etapperna ger bland de högsta 
nyttorna i förhållande till kostnaderna (Tabell 16). För att få ut full systemeffekt 
och undvika tids- och kapacitetskrävande inbromsningar och accelerationer, 
föreslås att de fyra deletapperna på denna sträcka byggs som de första 
etapperna i stråket enligt följande ordning:

Idenor – Hudiksvall – Stegskogen
Etappen förbi Hudiksvall är den sträcka som har allra lägst hastighetsstandard 
längs Ostkustbanan, vilket gör att en ny järnväg på denna sträcka ger stora 
tidsvinster. Dubbelspårsetappen genom Hudiksvall bedöms ha allra störst effekt 
på persontågens restid, då det möjliggör att snabbtågen vid timmestrafik kan 
mötas i full hastighet strax norr om Hudiksvall på dubbelspåret istället för att få 
vänta i Hudiksvall på mötande tåg. Stationssträckan norr om Hudiksvall är även 
den sträcka med längst avstånd och gångtid som dimensionerar kapaciteten för 
hela Ostkustbanan. 
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Stegskogen – Bäling
Denna deletapp har efter Idenor – Stegskogen högst kapacitetsutnyttjande på 
Ostkustbanan. Genom att förlänga dubbelspåret vidare från Stegskogen fås ett 
längre sammanhängande dubbelspår med färre tidskrävande inbromsningar 
och accelerationer. Åtgärden har en mycket hög nytta i förhållande till kostnad 
(Tabell 16).

Tjärnvik - Njurundabommen
Sträckan är en naturlig förlängning av dubbelspår Sundsvall – Dingersjö som 
finns med i nationell plan. Nuvarande järnväg har en ca 10 km lång kraftig 
uppförsbacke söder om Njurundabommen som ger begränsade möjligheter att 
stanna godståg för tågmöte på denna sträcka. Sträckan ger något lägre nytta i 
förhållande till kostnad jämfört med övriga, vilket främst beror på att 
anläggningskostnaden är högre (Tabell 16).

Bäling – Tjärnvik
Med denna etapp byggs den så kallade Gnarp-kurvan bort som idag medger en 
låg hastighet på 100 km/h. Åtgärden ger stor gångtidsvinst i förhållande till 
längd och kostnad, men är svår att dra nytta av som enskild etapp i tidtabellen 
då tågmötena för persontågen normalt inte hamnar på denna sträcka och tågen 
tappar en stor del av tidsvinsten vid acceleration och inbromsning till 
angränsande enkelspår. Den föreslås därför byggas som sista etapp av de fyra 
etapperna mellan Hudiksvall och Sundsvall. Beroende på korridorval kan det 
finnas samordningsvinster med att slå samman denna etapp med Tjärnvik –
Njurundabommen. 

8.2.2. Timrå – Härnösand 

Sträckan har en låg hastighetsstandard på 80-100 km/h och delvis kraftiga 
lutningar som begränsar möjlig tågvikt för godstågen. Den låga hastigheten gör 
att tåget har svårt att konkurrera restidsmässigt i förhållande till bilen.  

Sörberge – Häggsjön
Sträckan består av tre möjliga deletapper där Sörberge strax norr om Timrå och 
Häggsjön utifrån tidigare utredningar bedöms ge de mest kostnadseffektiva 
anslutningarna till befintlig järnväg. Genom att hålla samman dessa tre 
delsträckor fås en längre sammanhängande sträcka med hög hastighet och bra 
standard och därigenom större systemeffekter. 

Med ett 15 km långt avstånd mellan de befintliga mötesstationerna i Stavreviken 
(väster om Torsboda) och Hussjöby är detta den längsta enkelspåriga sträckan i 
stråket Gävle – Västeraspby. Sträckan har dessutom de brantaste lutningarna i 
stråket med upp mot 18 promille, vilket ger tågviktsbegränsningar i riktning 
norrut. I takt med prognostiserad ökning av både person- och godstrafiken 
kommer detta bli en allt större flaskhals för trafiken längs Norrlandskusten och 
sträckan har därför hög prioritet.

På sträckan Sörberge – Stavreviken – Torsboda behöver befintlig järnväg 
behållas norr om Indalsälven för att möjliggöra anslutning till Deltaterminalen 
och Söråkers hamn. Detta kan föranleda en anslutningspunkt mellan befintlig 
och ny järnväg i Torsboda för en effektivare anslutning norrifrån mot Söråker 
samt för att kunna nyttja befintlig järnväg Sörberge – Torsboda som omledning 
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och dubbelspårsfunktion (Figur 36). Vidare studier behövs för avgöra om en 
anslutningspunkt i Torsboda är genomförbar. En möjlighet är i så fall att 
prioritera sträckan Torsboda – Häggsjön som en första etapp som är den 
delsträcka som har allra högst prioritet att åtgärda. 

Figur 36: Möjlig linjesträckning Sörberge – Torsboda

Häggsjön – Härnösand
Denna deletapp ger något lägre nytta i förhållande till kostnad och har inte lika 
högt kapacitetsutnyttjande. Utifrån denna aspekt har sträckan något lägre 
prioritet, men den är ändå viktig utifrån ett systemperspektiv med målet att nå 
en hög och jämn hastighet längs Norrlandskusten. Hastigheten är idag 
begränsad till 90-100 km/h för ett persontåg och etappen kan ge ytterligare ca 4 
min tidsvinst för persontågen. 

För södergående godståg förbättras även lutningsförhållandena, vilket ur ett 
systemperspektiv är gynnsamt för att kunna köra tyngre godståg längs hela 
Norrlandskusten, särskilt efter att Norrbotniabanan har färdigställts. 

Efter denna etapp går det tillsammans med etappen Häggsjön – Härnösand att 
nå en restid på ca 35 min Sundsvall – Härnösand och tåget blir då mer 
konkurrenskraftigt gentemot bilen. Detta tillsammans med att 
tågviktsbegränsande backar byggs bort talar för att hålla ihop denna etapp med 
Sörberge – Häggsjön även fast den har lägre nytta. 

Resterande etapp

Timrå – Sörberge går genom centrala Timrå, ger liten tidsvinst och har därför 
lägre prioritet. Vidare studier får avgöra om den är lämplig att samordna med 
etappen vidare från Sörberge norrut.

8.2.3. Sundsvall - Timrå

Huli – Birsta 
Stora kapacitetshöjande järnvägsinvesteringar görs för närvarande på sträckan 
Sundsvall – Timrå samtidigt som Sundsvall kommun planerar för en 
logistikpark och SCA gör stora investeringar. Genom det nya Maland- och 
Tunadalsspåret från Birsta till Tunadal behöver godstågen mellan Sundsvall och 
Tunadal inte längre gå upp till Timrå för att byta riktning. Bergsåkertriangeln 
gör att godstågen till/från Ånge/Töva inte längre behöver byta riktning vid 
Sundsvall Västra. Vid Birsta mötesstation byggs ett tredje spår samt ett ca 2 km 
långt partiellt dubbelspår fram till där förgreningspunkten mot Tunadal som 
bidrar till ökad kapacitet och snabbare tågmöten. Sammantaget bedöms dessa 

Kartbild kommer 
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åtgärder göra att det inte finns något akut behov av ytterligare 
kapacitetshöjande åtgärder. 

Gångtidsvinsterna på sträckan Sundsvall – Birsta är mycket små. En ny linje på 
denna sträcka är därför framförallt motiverat utifrån kapacitetsskäl på längre 
sikt vid en kraftig trafikökning. Dubbelspår kan då vara motiverat på sträckan 
Huli – Birsta. Tillsammans med det partiella dubbelspåret som finns med i 
nationella planen Birsta – Maland fås då ett 5 km långt sammanhängande
dubbelspår, vilket ger stor kapacitetseffekt. På sträckan Nacksta – Huli behålls 
befintligt enkelspår för att anslutning till Bergsåkertriangeln fortsatt ska vara 
möjlig (Figur 37).

Figur 37: Möjlig anslutning till befintlig järnväg Sundsvall – Birsta.

Birsta – Timrå
Delsträckan Birsta – Timrå ger större tidsvinster och möjliggör även framtida 
byggnation av ett norrgående spår från Tunadal. Då den nya linjen viker av i 
nivå med befintlig driftplats i Birsta kommer de kapacitetshöjande åtgärder som 
nu genomförs på sträckan Birsta – Maland inte kunna nyttjas för genomgående 
trafik norrut. Genom att bygga denna etapp efter dubbelspåret Huli – Birsta 
behöver troligtvis inget nytt mötesspår byggas i Birsta. 

Efter denna etapp går det tillsammans med etapperna norr om Timrå att nå en 
restid på under 30 min  Sundsvall – Härnösand och det skulle därigenom vara 
möjligt att skapa ett attraktivt trafikeringsupplägg för regionaltågen möts i 
knutpunkterna i Sundsvall och Härnösand.

Resterande etapp

På delen Sundsvall Västra – Huli behålls befintlig järnväg för att möjliggöra 
anslutning mot Bergsåkertriangeln enligt beskrivning ovan, vilket gör att ny 
järnväg har lägre prioritet. 

8.2.4. Gävle - Söderhamn

Kringlan – Ljusne
Resterande etapp Kringlan – Ljusne ger mycket stor nytta i förhållande till 
kostnad. Detta beror på att sträckan har förhållandevis låg anläggningskostnad 

Kartbild kommer  
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samtidigt som resandevolymerna är som störst på denna sträcka. Det som gör 
att sträckan ändå hamnar något lägre i sammanvägd prioritet är att den möjliga 
gångtidsvinsten är svår att få ut i en trolig tidtabell för snabbtågen. Anledningen 
är att möjliga tåglägeskanaler till/från Stockholm gör det troligt att etappen 
medför tillkommande tågmöten på enkelspåret norr om Söderhamn. Detta 
tillsammans med att godstrafiken på sträckan Gävle – Söderhamn förutspås bli 
lägre än norr därom gör att etappen får lägre prioritet totalt sett. 

Om en linjeomläggning av Bergslagsbanan och flytt av Gävle godsbangård till 
Tolvfors blir aktuell i en framtid, kan det tänkas att fler godståg kommer ledas 
via Storvik – Gävle – Söderhamn istället för Storvik – Kilafors – Söderhamn. I 
ett sådant scenario skulle dubbelspårsetappen Kringlan – Ljusne få högre 
prioritet.
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8.2.5. Söderhamn – Hudiksvall

Enånger – Iggesund – Idenor 
Efter etappen Enånger - Idenor fås ett komplett dubbelspår norr om Enånger 
med den föreslagna prioritetsordningen. Etappen har något lägre prioritet 
utifrån att den till viss del redan har hög hastighet genom linjerätningen via 
Andtjärnstunneln på 90-talet strax norr om Iggesund. Enånger – Idenor är den 
sträcka som återstår med lägre hastighetsstandard norr om Söderhamn. 
Sträckan bedöms kunna ge ca 4 min för snabbtågen, men tidsvinsten är något 
osäker då det beror på möjlig linjedragning och hastighet genom Iggesund, där 
anslutning även ska möjliggöras till Iggesunds bruk. 

Ljusne – Enånger
Sträckan Ljusne – Enånger linjerätades på 90-talet och har därför redan en hög 
hastighetsstandard. På denna etapp är tanken därför att bygga ett nytt spår 
parallellt med befintligt till stor del. Den enda tidsvinsten som fås är därför 
genom inbesparade tågmöten, vilket gör att den värderade nyttan blir 
förhållandevis liten i förhållande till kostnaden. Då kapacitetsutnyttjandet är 
acceptabelt utifrån basprognos 2040 bedöms befintligt enkelspår räcka till 
under överskådlig tid och sträckan har därför lägre prioritet. 

8.2.6. Härnösand – Västeraspby 

På sträckan Veda (norr om driftplats Mörtsal) – Bollstabruk (norr om Dynäs) är 
hastigheten idag är mycket låg med endast 75-80 km/h på vissa avsnitt. I 
tidigare utredningar inför upprustningen av Ådalsbanan har möjliga 
linjerätningar identifierats25F

26. En sammanställning av utredningsalternativ från 
dessa utredningar framgår av (Tabell 17). Då det inte framgått av utredningarna 
vilken ny hastighet som blir möjlig har det antagits 160 km/h på sträckan samt 
en linjeförkortning på 2 km vilket bedöms ge ca 5-6 min gångtidsvinst för ett 
snabbtåg och 2 min tidsvinst för ett godståg. Vidare utredning krävs för mer 
exakta uppgifter. 

  
Km 
start Km slut 

Avstånd  
(km) 

Nuvarande 
Hastighet 
(km/h) 

Antagen 
ny 
hastighet 
(km/h) 

Veda - Sprängsviken 443,000 446,200 3,2 80 160 
Veda - Sprängsviken 447,650 448,500 0,85 120 160 
Sprängsviken - Kramfors 451,650 459,300 7,65 100-120 160 
Kramfors - Dynäs 460,900 464,450 3,55 115 160 
Dynäs - Bollstabruk 466,450 469,000 2,55 85 160 
Dynäs - Bollstabruk 469,750 470,350 0,6 100 160 

Tabell 17: Kvarstående linjerätningar Veda – Bollstabruk.

                                                           
26 Se Ådalsbanan översiktlig banutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-05-30) och 
Ådalsbanan stråkutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-06) 



Sida 74 (86) 

Linjerätningar på dessa sträckor skulle gynna persontrafiken genom kortare 
restider och möjligheten att uppnå attraktiva knutpunktsupplägg för 
regionaltågstrafiken26F

27. Även godstrafiken gynnas då sträckan har kraftiga, men 
korta lutningar på upp mot 19 promille. Gångtidssimuleringar har visat att det 
framförallt är vid start från stillastående från vissa mötesstationer (framförallt 
Dynäs och Sprängsviken i riktning söderut) som lutningarna på denna sträcka 
är ett problem så det gör att denna etapp ur denna aspekt har lägre prioritet än 
Sundsvall – Härnösand. 

8.3. Sammanfattning utbyggnadsordning och 
restidsvinster

Sammanfattningsvis föreslås följande utbyggnadsordning:

1. Hudiksvall –(inkl. delen genom Hudiksvall) Sundsvall 

2. Timrå – Härnösand

3. Sundsvall – Timrå 

4. Gävle – Söderhamn 

5. Söderhamn – Hudiksvall (exkl. delen genom Hudiksvall)

6. Härnösand - Västeraspby

Genomsnittlig restidsvinst per funktionell etapp framgår av figur 38. I denna tid 
ingår även en schablonbaserad tidsbesparing på grund av minskad trängsel på 
banan med färre tågmöten. Tidsvinsten kan bli ännu större beroende på den 
faktiska tidtabellens utformning.

För godstrafiken förbättras förutsättningarna kraftigt genom ökad förbättrad 
framkomlighet, förkortade transporttider och möjligheten att köra tyngre tåg. 
Detta gynnar den nationella godstrafiken längs hela Norrlandskusten, särskilt 
efter en utbyggd Norrbotniabana då mer godstrafik sannolikt kommer ledas 
längs Norrlandskusten och Ostkustbanan- och Ådalsbanan då blir begränsande 
om ingen utbyggnad görs. 

                                                           
27 Se Kapacitetsutredningen för sträckan Gävle – Västeraspby (Umeå) o Norra 
Stambanan sträckan Storvik – Kilafors (Trafikverket, 2019). 
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Figur 38: Genomsnittlig tidsvinst per funktionell etapp efter utbyggd järnväg för ett 
snabbtåg i 250 km/h.

8.4. Planeringsmognad

Vi skiljer på ekonomisk och fysisk planering. Ekonomisk planering är 
finansiering i Nationell transportplanen och länsplanerna. Fysisk planering är i 
vilket planläggningsskede ett projekt befinner sig i. Åtgärdsval, samråd, 
granskning eller fastställd järnvägsplan.

Investeringar i transportsystemet hanteras i den nationella planen och 
länsplaner. Trafikverket ansvarar för den ekonomiska planeringen av det 
nationella transportsystemet genom Nationell plan för transportsystemet. 
Ansvarig regional plan upprättare tar fram länstransportplaner för regional 
transportinfrastruktur utifrån regeringens direktiv att upprätta åtgärdsplaner.  

Inför upprättandet av Länsplan för regional transportinfrastruktur och 
Nationell plan för transportsystemet utarbetas normalt aktörsgemensamma 
planeringsunderlag med syfte att, utifrån aktuella mål och kunskapsunderlag, 
aktörsgemensamt diskutera fram vilka funktioner som det regionala 
transportsystemet måste tillgodose samt övergripande strategier för hur detta 
kan åstadkommas. Nationell plan för transportsystemet  Nationell plan för 
transportsystemet är en samlad, trafikslagsövergripande och långsiktig plan för 
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Regeringen fastställer en ny plan 

ungefär vart fjärde år. Planen kompletteras med årliga beslut om 
genomförandet av åtgärderna. Trafikverket ska lämna årliga förslag till 
regeringen om genomförande av infrastrukturåtgärder de närmaste sex åren. 
Förslagen ska vara indelade i en del som avser de närmaste tre åren (år 1-3) med 
åtgärder som är färdiga att byggstarta, och en del som avser åtgärder som 
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bedöms kunna byggstarta under de följande tre åren (år 4-6). Där vilken 
planläggningsmognad som projektet är en viktig faktor. Se kriterierna nedan.

Figur 39: Ekonomisk planeringsprocess

Planläggning av väg- och järnvägsbyggande följer en process där både 
infrastrukturbyggaren och företrädare för samhället i övrigt medverkar. 
Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:954) och lag (1995:1649) om 
byggande av järnväg och syftar till att förfarandet vid byggande av 
transportinfrastruktur ska få en god anknytning till övrig samhällsplanering och 
till miljölagstiftningen. Processen innebär att planläggningen av vägar och 
järnvägar förankras bland annat i kommunernas planering och att de som 
berörs i olika processteg får goda möjligheter till insyn och ges möjlighet att 
framföra synpunkter. Under processen analyseras och beskrivs väg- eller 
järnvägsanläggningens lokalisering och utformning. Slutligen läggs 
lokaliseringen och detaljutformningen fast.  

De handlingar som ska tas fram kommer successivt att bli mer detaljerade. För 
att underlätta kommunikationen och för att man ska veta var i processen man 
befinner sig, har Trafikverket identifierat följande statusbegrepp för väg- och 
järnvägsplanen. Handlingen benämns vägplan eller järnvägsplan. Under 
processens gång har planen olika status, till exempel samrådsunderlag i början 
av processen och fastställelsehandling i slutet av processen.

Figur 40: Fysisk planläggningsprocess
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8.4.1. Gävle – Västeraspby

För hela sträckan Gävle till Umeå har en åtgärdsvalsstudie genomförts 2016-
2020. Det innebär att hela sträckan har minst skede åtgärdsval vilket är kriteriet 
för att kunna vara möjlig som förslag till namngivet objekt med byggstart år 7 –
12 i kommande planrevidering. Nästa steg är skede planläggning. Gävle-
Sundsvall är det i stora delar i genom Samordnad planering. Sundsvall-
Härnösand är i detta skede genom järnvägsutredningen som gjordes 2014. Det 
planläggningsskedet är ett av kriterierna för att kunna lyftas till nästa 
byggstartskede år 4 – 6 Ett annat krav är att det finns förslag till 
finansieringslösning inkl. eventuella medfinansieringsavtal. Det sista skedet är 
byggstartskede år 1-3. Då ska det finnas en laga kraftvunnen järnvägsplan samt 
att det finns fullständig finansiering. Regeringen beslutar varje år hur projekten 
får flyttas mellan skedena och vilka som kan byggstarta.

I nuvarande nationell plan finns följande projekt namngivna och finansierade. 
Gävle – Kringlan (delvis finansierad), Dingersjö – Sundsvall, Sundsvalls Central 
och bangård med byggstart år 7 – 12. Dingersjö mötesstation, 
Bergsåkerstriangeln, Maland – Tunadal och Birsta mötesstation är pågående
projekt. 

 

8.4.2. Gävle - Sundsvall

Utredningsarbetet är startat och en förstudie (motsvarar närmast i nu gällande 
planläggningsprocess plan med status samrådsunderlag) var klar 2010 för 
sträckan Gävle – Sundsvall, beslut om betydande miljöpåverkan har fattats av 
länsstyrelserna. Under 2011 fortsatte utredningsarbetet för att kunna välja en 
korridor för framtida dubbelspår. Arbetet, kallat Samordnad Planering, har 
bedrivits tillsammans med berörda kommuner, regionala organ samt 
länsstyrelser. 

På etapperna Kringlan  - Ljusne, Enånger – Iggesund - Idenor, Idenor –
Hudiksvall - Stegskogen, Stegskogen Bärling och Tjärnvik – Njurundabommen 
pågår det komplettering av samrådsunderlag samt upprättande av 
samrådshandling för val av lokalisering (korridor). 

På etapperna Ljusne – Enånger och Bärling – Gnarp – Tjärnvik så finns det 
enbart en korridor så där pågår det för närvarande inget planläggningsarbete 
förutom uppdatering av kostnader.
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Figur 41: Gävle – Söderhamn etappindelning från Samordnad planering

8.4.3. Sundsvall – Härnösand

I syfte att ta fram genomföra lösningar för att möte framtiden behov som ställs 
på banans utformning och funktion genomfördes 2010 en förstudie samt 
efterföljande järnvägsutredning 2012-2014. Med som resultat en beslutad 
järnvägskorridor benämnd blå öst mellan Sundsvall och Härnösand.
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Figur 42: Järnvägsutredning Sundsvall – Härnösand, beslutat korridor Blå öst

8.4.4. Härnösand - Västeraspby

På sträckan Veda (norr om driftplats Mörtsal) – Bollstabruk (norr om Dynäs) är 
hastigheten. I tidigare utredningar inför upprustningen av Ådalsbanan har 
möjliga linjerätningar identifierats. Dessa behöver dock studeras vidare i 
kommande skeden.

 



Sida 80 (86) 

8.5. Skede i nationell plan 2018 – 2029 och 
planeringsmognad

x  Skede i nationell plan 2018-2029 Planeringsmognad   

Teknisk etapp 
Namngiven  
brist 7-12 4-6 1-3 ÅVS Jvg.plan Bygg Övrigt

Gävle-Kringlan   x       x   Byggst
Kringlan-Ljusne x         x   Val av 
Ljusne-Enånger  x       x     Förstu
Enånger-Idenor (Iggesund)  x         x   Val av 
Idenor-Stegskogen (genom Hkl.)  x         x   Val av 
Stegskogen-Bäling x         x   Val av 
Bäling-Tjärnvik (Gnarpkurvan) x       x     Förstu
Tjärnvik-Njurundabommen x         x   Val av 
Dingersjö mötesstation       x     x Byggn
Dingersjö-Sundsvall   x       x   Byggst
Sundsvall C och bangård       x     x Byggst
Bergsåkertriangeln       x     x Byggn
Sundsvall Västra-Huli x         x   Jvg.utr
Huli-Birsta  x         x   Jvg.utr
Birsta mötesstation       x     x Byggn
Malandstriangeln       x   x   Byggst
Birsta-Timrå x         x   Jvg.utr
Timrå-Sörberge x         x   Jvg.utr
Sörberge-Torsboda x         x   Jvg.utr
Torsboda-Hussjöby x         x   Jvg.utr
Hussjöby-Häggsjön x         x   Jvg.utr
Häggsjön-Härnösand x         x   Jvg.utr
Mörtsal/Veda-Bollstabruk x       x     Förstu

Tabell 18: Sked i Nationell plan 2018 – 2029 och planeringsmognad

8.6. Uppföljning och aktualisering

Utbyggnadsstrategin, de funktionella etapperna och föreslagen ordning för de 
tekniska etapperna utgår från aktuell information om nationella 
transportplanen, kapacitetsutredningen, läget i pågående 
planläggningsprocesser och aktuella kostnadskalkyler m.m. Om någon av dessa 
variabler förändras väsentligt så kan ordningen för framförallt de tekniska 
etapperna eventuellt behöva justeras. För att hantera detta behöver strategin ses 
över löpande när väsentliga händelser bedöms ha en påverkande betydelse. 
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Trafikverket gör bedömningen när strategidokumentet behöver ses över i vissa 
delar eller revideras i sin helhet. 

8.7. Angränsande banor

Det finns stort behov av utvecklad infrastruktur på angränsade stråket som har 
betydelse för Ostkustbanan och Ådalsbanan.

Norra stambanan Ockelbo- Kilafors har högst kapacitetsutnyttjande och i ett 
stråktänk för godstrafiken måste den här sträckan åtgärdas för att trafik från 
Norrlandskusten ska kunna ledas över till stambanan via Söderhamn- Kilafors. 
Ockelbo bangård behöver byggas om då växlar och kontaktledning nått sin 
tekniska livslängd men även för brister i funktionalitet. För att åtgärda detta 
föreslås att man samplanerar bangårdsombyggnad med ett dubbelspår Ockelbo 
– Mo grindar. Ombyggnaden i Ockelbo behöver då inte bli lika omfattande. 
Utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Gävle-Kringlan på Ostkustbanan 
påverkar Bergslagsbanan in mot Gävle med de anslutningar som behövs till 
Ostkustbanan, logistikparken, ny regionaltågsstation vid Gävle sjukhus (Gävle 
Västra) in mot Gävle Central samt flytt av godsbangården. För att erhålla en 
optimal och långsiktig lösning för dessa anslutningar behöver Bergslagsbanan 
en ny linjesträckning på delen Gävle-Forsbacka. Efterfrågan på kapacitet på 
Bergslagsbanan bedöms öka, bl.a. med anledning av utveckling av Gävle hamn 
samt den nya stationen på Ostkustbanan, Gävle Västra. Det kommer att 
innebära nya möjligheter för regionaltågtrafikupplägg.

Godsbangården i Gävle utgör en betydande brist i sitt nuvarande läge utifrån 
flera aspekter. Möjligheterna till ökat bostadsbyggande i Gävle och kopplingen 
till utbyggnaden av Gävle - Kringlan. I avtalet mellan staten och Gävle kommun 
avseende bostadsbyggande i Näringen i Gävle är en flytt av Gävle godsbangård 
från nuvarande läge en förutsättning. Gävle godsbangård utgör också betydande 
miljöbrist i och med konfliktpunkt med vattenförekomst med betydelse för 
dricksvattenförsörjningen i Gävle. Godsbangården är inte heller funktionell i 
sen nuvarande utformning. En utredning av ett framtida läget för 
godsbangården pågår för närvarande.

Dessa behov/brister för angränsande banor har en hög prioritet för 
utvecklingen av järnvägen i nedre Norrland, men att vi i den här utredningen 
inte har ställt dessa behov i relation till den föreslagna etappvisa 
utbyggnadsordningen som sammanfattas i kap. 8.2. 

8.8. Trimningsåtgärder

I väntan på ett utbyggt dubbelspår finns möjlighet att göra kapacitetshöjande
trimningsåtgärder längs befintligt enkelspår. En hel del trimningsåtgärder har 
redan genomförts de senaste åren längs Ostkustbanan och de mest prioriterade 
är därför redan genomförda. Det som återstår är bland annat utbyggnad till två 
plattformslägen på de stationer för resandeutbyte som saknar detta samt 
utbyggnad av ett tredje mötesspår på vissa mötesstationer. 



Sida 82 (86) 

Resterande trimningsåtgärderna får generellt sett liten påverkan på restiderna 
då någon ytterligare hastighetshöjning inte är möjlig längs befintligt spår. De 
kan dock bidra till att öka kapaciteten med något enstaka tågläge i högtrafik när 
trafiken är som tätast samt bidra till snabbare återställning vid förseningar och 
störda trafiksituationer. 

I de flesta fall kan åtgärderna inte nyttjas av den framtida järnvägen som går i 
en annan sträckning. För varje tillkommande trimningsåtgärd blir det därför en
avvägning om de är samhällsekonomiskt motiverade att genomföra beroende på 
när dubbelspåret väntas byggas och trafikens behov fram till dess.

Slutsatser
Gävle – Västeraspby är en del av stråket Stockholm – Umeå, där det finns ett 
uttalat behov av kortare restider och ökad turtäthet både för den regionala 
tågtrafiken och långväga snabbtågstrafiken. För att möjliggöra detta föreslås en
etappvis utbyggnation av dubbelspår på sträckan Gävle – Sundsvall samt 
linjerätningar på sträckan Sundsvall – Härnösand – Västeraspby. 

Förslaget är att prioritera utbyggnad av sträckan Hudiksvall – Sundsvall till 
dubbelspår först då den sträckan har störst kapacitetsproblem, lägst 
medelhastighet och möjlighet till stora tidsvinster. Därefter föreslås gå vidare 
med prioriterade etapper på sträckan Sundsvall – Härnösand som bl a 
möjliggör restidsförkortning, ökad kapacitet och tyngre godståg genom 
förbättrade lutningsförhållanden. Slutligen föreslås resterande etapper på 
sträckorna Gävle – Söderhamn – Hudiksvall samt Härnösand – Västeraspby. 

För godstrafiken förbättras förutsättningarna kraftigt med föreslagen 
utbyggnation genom förbättrad framkomlighet, förkortade transporttider och 
möjligheten att köra tyngre tåg. Detta gynnar den nationella godstrafiken längs 
hela Norrlandskusten, särskilt efter en utbyggd Norrbotniabana då mer 
godstrafik sannolikt kommer ledas längs Norrlandskusten och Ostkustbanan-
och Ådalsbanan då blir begränsande om ingen utbyggnad görs. 

Det är viktigt att inte banan ”hackas upp” i korta dubbelspår med enkelspår 
emellan eftersom möjliga tidsvinster då inte kan utnyttjas fullt ut av de 
snabbare tågen. För att undvika tidskrävande accelerationer och inbromsningar 
och få så stor systemeffekt som möjligt rekommenderas därför att flera tekniska 
deletapper hålls samman i funktionella etapper.  

I väntan på ett utbyggt dubbelspår finns möjlighet att göra kapacitetshöjande 
trimningsåtgärder längs befintligt enkelspår. I de flesta fall kan åtgärderna inte 
nyttjas av den framtida järnvägen som går i en annan sträckning och åtgärderna 
får i de flesta fall förhållandevis liten effekt på restiden och kapaciteten. För 
varje tillkommande trimningsåtgärd blir det därför en avvägning om de är 
samhällsekonomiskt motiverade att genomföra beroende på när dubbelspåret 
väntas byggas och trafikens behov fram till dess.



 

Bilagor
Bilaga 1: Hastighetsprofil Gävle – Västeraspby

Bilaga 2: Höjdprofil Gävle - Västeraspby 
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Bilaga 3: Exempel på tidtabellanalys för snabbåg
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Trafikverket, 80302 Gävle. Besöksadress: Redargatan 18.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650

www.trafikverket.se



Från: servicecenter@harnosand.se 
Skickat: den 26 maj 2020 08:27 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: VB: Remiss av förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och 

Ådalsbanan, Gävle - Västeraspby 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
  
  
                                                                                                                                                                         
                                                                                 
Från: hans-olov.astrom@trafikverket.se 
Skickat: 2020-05-25 19:04:43 
Till: 
kundtjanst@skelleftea.se,kommun@robertsfors.se,umea.kommun@umea.se,kommun@nordmaling.se,ko
ntaktcenter@xn--ornskldsvik-
vfb.se,kommun@kramfors.se,kommun@solleftea.se,servicecenter@harnosand.se,timra.kommun@timra.
se,kommunstyrelsen@sundsvall.se,ange@ange.se,kommun@nordanstig.se,kommun@hudiksvall.se,kun
dtjanst@soderhamn.se,gavle.kommun@gavle.se,regionen@regionvasterbotten.se,vasternorrland@lansst
yrelsen.se,kundservice@dintur.se,region.vasternorrland@rvn.se,gavleborg@lansstyrelsen.se,rg@regiong
avleborg.se,region.uppsala@regionuppsala.se,antti.vainio@mellansvenskahandelskammaren.se,anders.
eriksson@midchamber.se,oliver.dogo@midchamber.se,tomas.weibull@sj.se,mats.eklund@tagibergslage
n.se,ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se,gustaf.engstrand@tagoperatorerna.se,joakim.berg@bothnianco
rridor.com,olle.tiderman@norrtag.se,annika.garpefjall@norrtag.se,emilie.thelander@norrtag.se 
Kopia: 
thomas.lundgren@umea.se,conny.nordendahl@nordmaling.se,claes.edblad@ornskoldsvik.se,clas.engstr
om@ornskoldsvik.se,mikael.kristiansson@ornskoldsvik.se,sture.andersson@kramfors.se,maria.lindsbo@
solleftea.se,daniel.johannsson@harnosand.se,olof.lindstrand@timra.se,martin.sodergards@sundsvall.se,
ulrika.edlund@sundsvall.se,johan.ohrnell@sundsvall.se,mats.gustafsson@ange.se,hans-
ake.oxelhojd@nordanstig.se,douglas.helsing@nordanstig.se,hans.gyllow@hudiksvall.se,ingemar.olofsson
@soderhamn.se,Agneta.Svensson@soderhamn.se,harald.knutsen@gavle.se,heidi.thornberg@regionvast
erbotten.se,marten.edberg@regionvasterbotten.se,maud.ericson@regionvasterbotten.se,Daniel.Gustafss
on@lansstyrelsen.se,nina.loberg@rvn.se,henric.fuchs@rvn.se,roger.wetterstrand@rvn.se,mats.hindstrom
@lansstyrelsen.se,christoffer.westerberg.von.bothmer@regiongavleborg.se,henrik.stromberg@regiongavl
eborg.se,johanna.kallio@regiongavleborg.se,andreas.eriksson@regiongavleborg.se,caj.ronnback@ul.se,
erik.sjaunja@regionjh.se,berit.eriksson@regionjh.se 
Ämne: Remiss av förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle - Västeraspby 
  
  
Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan 
Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i sex etapper, och 
ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt.  
  
Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att 
fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska 
sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för 
infrastrukturen. 
   



Sträckan har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Hela sträckan Gävle – 
Västeraspby är en enkelspårig bana med omfattande blandad trafik som skapar stora och växande 
kapacitetsproblem. Många delar har låg hastighetsstandard, vilket medför långa restider och risk för 
kraftiga förseningar. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är därmed mycket begränsad med 
dagens anläggning.  
  
Här är etapperna listade i den ordning som de bör byggas enligt förslaget  

1.       Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) -Sundsvall 
2.       Timrå-Härnösand 
3.       Sundsvall-Timrå 
4.       Gävle-Söderhamn 
5.       Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall) 
6.       Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors) 

  
Det är tidigt i processen och förslaget behöver utredas vidare. Nu går förslaget ut på remiss för att 
förankra prioritetsordningen.  
Ni bereds därför möjlighet att inkomma med remissynpunkter på rubricerad rapport.  
  
Remisstiden är 25 maj till 18 september.  
  
Rapporten finns att ladda ner från hemsidan: 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/ostkustbananadalsbanan-gavle-harnosand-
dubbelspar/utbyggnadsstrategi/ 
  
Remissyttranden skickas till diariet.gavle@trafikverket.se senast den 18 september 2020 med angivet 
diarienummer (TRV 2020/57564) 
  
Nästa steg blir att sammanställa remissomgången. När slutredovisningen är klar i slutet av året, har 
Trafikverket ett planeringsunderlag till kommande nationell infrastrukturplan. Regeringen tar sedan 
beslut om olika sträckor som Trafikverket får i uppdrag att bygga.    
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Hans-Olov Åström 
Senior utredningsledare 
Trafikverket Region Mitt 
  
hans-olov.astrom@trafikverket.se 
Direkt: 010-124 16 91 
Mobil: 070-724 58 77 
  
Trafikverket 
Box 417 
80105 Gävle 
Besöksadress. Redargatan 18 Gävle 
Telefon: 0771-921 921 
  
www.trafikverket.se  
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 Kommunstyrelsen 

Förslag till ändring av Regional transportplan för 
Västernorrland 2018-2029 

Förslag till beslut  
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen 

att anta föreslaget remissvar som sitt eget  

 

Beskrivning av ärendet 
Den nu gällande planen för Västernorrland 2018-2029 fastställdes i oktober 
2018 utifrån en planeringsram som beslutats av regeringen. Enligt 
förordningen 2009:239, ska Region Västernorrland ändra den planen vid 
väsentliga avvikelser i fråga om innehållet. 

Trafikverket - som ansvarar för genomförandet har meddelat 
kostnadsökningar som Regionen bedömer är en väsentlig avvikelse och 
avser därför fatta beslut om en ändring. 
Innan ett beslut om ändring fattas, vill Regionen inhämta yttranden från 
kommuner, kollektivtrafikmyndighet, länsstyrelse och andra organisationer, 
som lämnade synpunkter då planen upprättades. 

Trafikverkets meddelande om kostnadsökningar för väg 86 
Väg 86 återfinns i 3 etapper i den nu gällande planen och finansieras med 
medel från både planen (investering) och nationell transportplan (bärighet). 

Trafikverkets meddelande om kostnadsökningar framgår nedan för de tre 
aktuella etapperna. 

 Väg 86 Silje-Kovland – kostnadsökning på 90 miljoner kronor - 
Befintlig budget i plan är 41 miljoner kronor och ny prognos för 
föreslagen plan 131 miljoner kronor (en ökning med 220%) 

 Väg 86 Kovland – kostnadsökning på 37 miljoner kronor - Befintlig 
budget i plan är 41 miljoner kronor och ny prognos för föreslagen 
plan 78 miljoner kronor (en ökning med 90%) 

 Väg 86 Kovland-Kävsta - Befintlig budget i plan är 81 miljoner 
kronor och ny prognos är under framtagande vilken Trafikverket 
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bedömer till 250-300 miljoner kronor, varav övervägande del berör 
planen. Ny prognos är ej fastställd och därmed oklart vad 
kostnadsökningen kommer att bli. 

Regionen Västernorrlands förslag till ändring 
Regionen bedömer att en omprioritering är nödvändig eftersom det 
ekonomiska utrymmet i planen saknas.  

Regionen föreslår därför att  

 etapperna för väg 86 Silje-Kovland samt Kovland genomförs enligt 
av Trafikverket meddelade kostnadsökningar, samt att sista 

 etappen Kovland-Kävsta, inte längre prioriteras i planen.  

Utöver förslaget till ändring så finns andra förändringar som remissen 
inte kommenterar eller omfattar 
Regionen redogör att andra ändringar handlar om förändringar i tid och 
kostnader och ger några exempel 

 Ej namngivna åtgärder i Mittstråket har tidigarelagts för att 
genomföras i samband med EU projektet Mittstråket 

 Två tidigare projekt, väg 86 Bergsåker-Silje och väg 544 Matfors-
Specksta, som skulle varit slutförda under föregående planperiod 
2014-2025, där kvarstående kostnader belastat denna 
planeringsperiod 

Omfördelning av åtgärdsområden i den regionala transportplanen 
I den regionala transportplanen fördelas medel mellan ett antal olika 
åtgärdsområden. Beslut om fördelningen utgör en inriktning för den 
regionala infrastrukturens utveckling. För att inte ändra eller påverka den 
beslutade inriktningen bör avvikelser i görligaste mån hanteras inom 
budgetutrymmet för respektive åtgärdsområde. Förslaget innebär trots detta 
en förändrad fördelning mellan åtgärdsområdena, vilket är svårt att undvika 
när så pass omfattande projekt som väg 86 ökar i kostnader. 
Åtgärdsområde Andel i befintlig plan, % Andel i föreslagen plan, % 

Järnväg 16 17 

Väg * 30 44 

Gång- och cykelvägar 26 19 

Kollektivtrafikanläggningar 13 11 

Driftbidrag flygplatser ** 15 9 

* Schablonkostnad för gång- och cykelvägar som genomförs i namngivna 
vägprojekt ingår i åtgärdsområde gång- och cykel i tabellen. 
** Förändringen beror på att driftbidrag för Höga Kusten flygplats övergått till 
nationell transportplanen 
 

Remissvar – sammanfattning av yttrandet 
Vi framför i remissvaret att det är svårt att ta ställning till förslaget i sin 
helhet då det finns flera förändringar som skett under innevarande 
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genomförandetid, som Region Västernorrland informerar att remissen 
varken kommenterar eller omfattar.  

Ändringen ger en negativ påverkan för flera kommuner i länet, exempelvis 
genom att anslag föreslås halveras för åtgärder som ”Ej namngivna statliga 
gång- och cykelvägar” och ”Medfinansiering till kommunala gång- och 
cykelvägar”. 
Härnösands kommun har idag endast en prioriterad mindre åtgärd i planen 
och de brister och behov som Härnösands kommun framfört tidigare och 
identifierat efter fastställandet av planen kommer mest troligen att påverkas 
negativt av föreslagen ändring. 

Vi vill också särskilt understryka följande i yttrandet, att: 

 Omprioriteringar i planen påverkar Härnösands kommuns arbete 
med att uppnå ett hållbart resande i hela kommunen till år 2030 

 Förslaget påverkar prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin 
negativt 

 Det behövs kompletterande statligt stöd för att täcka 
kostnadsökningar med hänsyn till de geologiska förhållandena i 
länet, vilka förväntas bli större i framtiden 

 
Socialt perspektiv 
Negativ påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Negativ påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Negativ påverkan   

Beslutsunderlag 
Remiss av förslag till ändring av Regional transportplan för Västernorrland 
2018-2029  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Daniel Johannsson 
Hållbarhetsstrateg 

 

Bilagor 
Remissvar Härnösands kommun - av förslag till ändring av Regional 
transportplan för Västernorrland 2018-2029 
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 Region Västernorrland (dnr 20RS4047) 

Remiss av förslag till ändring av Regional 
transportplan för Västernorrland 2018-2029 
Härnösands kommun har tagit del av rubricerad remiss och får med 
anledning av det lämna yttrande. 

Det är svårt att ta ställning till förslaget i sin helhet då det finns flera 
förändringar som skett under innevarande genomförandetid, som Region 
Västernorrland informerar att remissen varken kommenterar eller omfattar. 
Härnösands kommun anser att det finns flera väsentliga avvikelser i fråga 
som påverkar de omprioriteringar föreslås, som borde omfattas av remissen.  

Föreslagen ändring ger nu en negativ påverkan för flera kommuner i länet, 
exempelvis genom att anslag nu halveras för åtgärder som ”Ej namngivna 
statliga gång- och cykelvägar” och ”Medfinansiering till kommunala gång- 
och cykelvägar”, i jämförelse med befintlig plan.   
Vidare vill Härnösands kommun lyfta fram följande: 

Omprioriteringar i planen påverkar Härnösands kommuns 
arbete med att uppnå ett hållbart resande i hela kommunen till 
år 2030 
Härnösands kommun har idag endast en prioriterad mindre åtgärd inom 
åtgärder för Ej namngivna statliga gång- och cykelvägar. Det är en gång- 
och cykelväg (750 meter) på väg 718, Brunne-Solberg, till en uppskattad 
kostnad på 3 miljoner kronor.  

De brister och behov som Härnösands kommun redan framställt i tidigare 
remiss (Region Västernorrland, dnr 17RS3066) inför antagandet av befintlig 
plan och de brister och behov som identifierats sedan dess kommer mest 
troligen att påverkas negativt av föreslagen ändring.  

Detta leder till utmaningar för Härnösands kommun att uppnå uppsatta mål 
för hållbart resande i hela kommunen till år 2030, som det finns ett starkt 
nationellt intresse för. 

Förslaget påverkar prioriteringar i den regionala 
utvecklingsstrategin negativt 
Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut länets gemensamma 
målområden och prioriteringar och sätter inriktningen för arbetet med 
åtgärdsområden i den regionala transportplanen. Inom målområden i 
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utvecklingsstrategin återfinns prioritering på ett funktionellt och 
sammanhållet system för hållbart resande. 

Ändringar som skett sedan den regionala transportplanen fastställdes i 
oktober 2018 påverkar den prioriteringen negativt. 

Det behövs kompletterande statligt stöd för att täcka 
kostnadsökningar med hänsyn till de geologiska förhållandena i 
länet 
Kostnadsökningar på grund av de geologiska förhållandena i länet behöver 
kompletteras med statligt stöd för att hantera risker för ras och skred och 
den utsatthet för tjäle som bryter ner vägarna i länet. Vilka riskerar att bli 
större i framtiden med anledning av klimatförändringarna. 

Det skulle frigöra det ekonomiska utrymmet i planen för andra brister och 
behov som finns för att utveckla länets infrastruktur i den riktning som 
återfinns i den regionala utvecklingsstrategin.  

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordförande 
 



 

 

 

Avsändarens tjänsteställe/handläggare  
Regional utveckling 

Nina Loberg 

Handläggare/er beteckning Datum Dnr Sida 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post 
 Storgatan 1 0611-800 00 region.vasternorrland@rvn.se 
871 85 Härnösand Härnösand   

 

Remiss av förslag till ändring av Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029 
Den nu gällande regionala transportplanen för Västernorrland 2018-20291 fastställdes i oktober 
2018 utifrån en planeringsram som beslutats av regeringen. Trafikverket - som ansvarar för att 
genomförandet - har meddelat kostnadsökningar för väg 86. Dessa kostnadsökningar innebär att 
omprioriteringar och/eller bortprioriteringar är nödvändiga. Enligt förordningen 2009:239, ska 
Regionen ändra den regionala transportplanen vid väsentliga avvikelser i fråga om innehållet. 
Region Västernorrland bedömer att kostnadsavvikelserna för väg 86 är en väsentlig avvikelse 
och avser därför fatta beslut om en ändring av transportplanen under hösten 2020. Innan ett 
sådant beslut om ändring fattas, vill vi inhämta yttranden från kommuner, kollektivtrafik-
myndighet, länsstyrelse och andra organisationer, som lämnade synpunkter då transportplanen 
upprättades. 

Remisstid: 25 maj – 14 september 2020 
Yttrandet skickas till: region.vasternorrland@rvn.se med kopia till nina.loberg@rvn.se 
Skicka en omgång av yttrandet i Word-format. 
Ange vårt diarienummer 20RS4047 i e-postens ämnesrad. 

Eftersom transportplanen är i ett genomförandeskede, så förhåller sig ändringen till det verkliga 
kostnader under de första två åren av planeringsperioden, det vill säga år 2018 och 2019. Utöver 
detta finns även andra förändringar som denna remiss inte kommenterar eller omfattar. Det handlar 
om förändringar i tid och kostnader för andra åtgärder, exempelvis så har Ej namngivna åtgärder i 
Mittstråket, tidigarelagts för att genomföras i samband med EU projektet Mittstråket. Det handlar 
även om två projekt (väg 86 Bergsåker-Silje, samt 544 Matfors-Specksta) som skulle vara slutförda 
under den föregående transportplanen 2014-2025, men som har haft kvarstående arbeten och 
därmed också kostnader som belastar denna planeringsperiod.  

Den regionala transportplanen anger en inriktning av åtgärdsområden och åtgärder som ska 
genomföras. I vilken takt transportplanen sedan genomförs beror till stor del av den årliga budget-
tilldelningen. Exempelvis har budgeten under de inledande åren, varit högre än den angivna 
planeringsramen. Produktionen av åtgärder och åtgärdsområden sker därför inte nödvändigtvis vid 
just de år som anges i transportplanen, utan justeringar görs kontinuerligt i verksamhetsplaneringen 
utifrån aktuella förutsättningar. 

Har du/ni frågor på remissen går det bra att vända sig till nina.loberg@rvn.se eller 0611-845 23. 

Vänliga hälsningar 

Nina Loberg, Infrastruktursamordnare 

 
1 Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029 
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Förslag till ändring av regional transportplan 2018-2029, tabell över prioriterade åtgärder 
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Beskrivning  
Regionstyrelsen har beslutat om prioriteringarna i den regionala transportplanen, utifrån en av 
regeringen fastställd ekonomisk ram. Trafikverket ansvarar för genomförandet och de 
ekonomiska medlen utifrån en nationell årlig budgettilldelning. Västernorrland har under de 
inledande åren av planeringsperioden fått en högre genomförandebudget än vad som angavs i 
planeringsramarna. 

De kostnader som finns upptagen i transportplanen är förknippade med osäkerheter. Ofta tas 
kalkyler fram i ett tidigt i planeringsskede, då det saknas djupare kunskap över de specifika 
förhållandena och förutsättningarna. I takt med att utredningar tas fram och kunskapen ökar, 
sker förändringar i utformning och omfattning. Dessutom kan olika risker och osäkerheter 
förknippade exempelvis med mark- och vattenförhållandena, leda till förändrade kostnader. 
Även rådande konjunkturläge påverkar prisläget jämfört med vad som beräknats i planerings-
skedet. Under senaste åren har det rådande konjunkturläget medfört betydande prisökningar för 
flera åtgärder i transportplanen.  

Väg 86  

Väg 86 är en riksväg för kommunikationer och ett prioriterad stråk för både personresor och 
godstransporter. Vägen förbinder tätorter i Jämtland och Västernorrlands inland, såsom 
Bispgården, Liden och Holm, med Sundsvall med dess utbud av arbetsplatser, utbildning, 
sjukhus och annan service.  

Vägen har brister gällande oskyddade trafikanter, trafiksäkerhet och bärighet, stabilitet och 
erosion vid höga flöden. Vägen är smal, runt sju-åtta meter och går bitvis på hög bank med 
branta slänter. Det är dålig sikt och sidoområdena har låg säkerhetsstandard. Trafikmängderna 
varierar mellan 2700 och ca 4000 fordon per dygn och är som störst på delen mellan Silje och 
Kovland, för att sedan minska längre västerut. Hastigheten mellan Silje och Kovland är 70 
kilometer per timme. Under 2019 sänkte Trafikverket den tillåtna hastigheten från 90 till 80 
kilometer per timme på sträckan mellan Kovland och Indal i syfte att uppnå en bättre överrens-
stämmelse till vägens standard och därigenom minska riskerna för olycka, framförallt mötes-
olycka, med svår skadeföljd. 

Det finns boenden nära vägen och många utfarter från fastigheter och enskilda vägar. Det 
relativt korta avståndet mellan Sundsvall och Kovland innebär att det även finns potential för 
cykling. Det saknas dock alternativ för de som går och cyklar, vilket innebär att oskyddade 
trafikanter hänvisas till en smal eller obefintlig vägren. Busshållplatserna brister i utformning 
och det är svårt att ta sig till och från dem på ett säkert sätt.  
Kostnadsökningarna för väg 86 beror på att det behövs betydligt mer omfattande åtgärder, än 
vad som bedömdes under det tidiga planeringsskedet. Väg 86 är i väsentligt sämre skick än 
väntat, terrängförhållandena är besvärliga med risker för ras och skred, samt rådande konjunktur 
medför ökade kostnader. Åtgärderna på väg 86 finansieras med medel från både regional 
transportplan (investering) och nationell transportplan (bärighet). Trafikverkets kalkyler framgår 
nedan, där befintlig kalkyl är den kalkyl som redovisas i transportplanen. 

Väg 86, Silje-Kovland 

o Befintlig kalkyl: 70 miljoner kronor, varav 41 miljoner kronor i regional transportplan 
o Ny kalkyl: 195 miljoner kronor, varav 131 miljoner kronor i regional transportplan 
o Kostnadsökning som berör regional transportplan 90 miljoner kronor 
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Väg 86, Kovland 

o Befintlig kalkyl: 65 miljoner kronor, varav 41 miljoner kronor i regional transportplan 
o Ny kalkyl: 128 miljoner kronor, varav 78 miljoner kronor i regional transportplan  
o Kostnadsökning som berör regional transportplan 37 miljoner kronor 

Väg 86 Kovland-Kävsta 

o Befintlig kalkyl: 116 miljoner kronor, varav 81 miljoner kronor i regional transportplan 
o Ny kalkyl är under framtagande: Trafikverkets preliminära bedömning: 250-300 miljoner 

kronor, varav övervägande del berör regional transportplan 

Det ekonomiska utrymmet i den regionala transportplanen räcker inte för dessa kostnads-
ökningar, vilket innebär att omprioritering är nödvändiga. Region Västernorrlands föreslår att 
etapperna Silje-Kovland2 samt Kovland3 genomförs i oförändrad omfattning, eftersom behoven 
är som störst denna sträcka, till kostnader på 131 respektive 78 miljoner kronor, samt att sista 
etappen Kovland-Kävsta, inte längre prioriteras i den regionala transportplanen.  

Det innebär att det kommer att finnas kvarstående brister på delen mellan Kovland och Kävsta, 
såsom sidoområden, vägbredd och busshållplatser, men även för utformning av korsningar och 
utfarter från kringliggande bostäder, etcetera.  

Planerade förstärknings- och beläggningsåtgärder för väg 86 påverkas inte av förslag till 
ändring, utan kan genomföras genom finansiering från den nationella transportplanen. 
Befintliga brister i bärighet och stabilitet leder till höga underhållskostnader i och med att det 
inte blir något varaktigt resultat av utförda underhållsåtgärder, varför det är viktigt att en 
förstärkning av vägen kan genomföras. Förstärkningsåtgärderna innebär också att väg 86 
kommer att kunna upplåtas för trafik upp till 74 ton, det vill säga höjas från bärighetsklass 1 
(BK1) till bärighetsklass 4 (BK4), vilket är av väsentlig betydelse för industrins möjligheter att 
effektivisera och minska antalet tunga fordon och fordonskilometer. 

En fråga som ställts under arbetet inför remissen är hur trafiksäkerheten påverkas om bärigheten 
höjs till BK4, utan förbättringar i vägens plan- och profil. I Trafikverkets4 utredning Tyngre 
fordon på det allmänna vägnätet framgår att olycksrisken med tunga fordon framförallt bestäms 
av förekomsten av dem (exponeringen). Större fordon innebär färre fordon och exponeringen 
minskar. Krockvåldet ökar med ökad vikt, men sambandet planar ut när viktskillnaden mellan 
krockande fordon överskrider 1:10. I praktiken innebär det att en personbil utsätts för jämförbart 
krockvåld oavsett om den krockar med en 16 tons lastbil eller ett 74 tons HCT-ekipage.  
Transportstyrelsen har tagit fram tekniska krav5 för de nya tyngre fordonen i syfte att behålla en 
hög trafiksäkerhet på vägarna. Kraven gäller bland annat stabilitet för att minska risken för 
vältning och sladd och att bromsar ska vara dimensionerade för fordonstågets vikt. 

Andra vägåtgärder 

Utöver väg 86 finns andra vägåtgärder som ännu inte startat för produktion. Ett alternativ skulle 
kunna vara att dessa stryks ur transportplanen. Vårt förslag är dock att dessa vägåtgärder ska 
vara fortsatt prioriterade, utifrån befintliga brister och behov längs dessa sträckor. Dessutom 
räcker inte det ekonomiska utrymmet från dessa vägåtgärder till väg 86 Kovland-Kävsta. 

 

 
2 Trafikverket väg 86 Silje - Kovland planbeskrivning 
3 Trafikverket väg 86 Kovland fastställelsehandling 
4 Trafikverket 2014:102, Tyngre fordon på det allmänna vägnätet 
5 Transportstyrelsen om nya regler för 74 ton 



  2020-05-22 20RS4047 5(5) 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 
 Storgatan 1 0611-800 00 region.vasternorrland@rvn.se 
871 85 Härnösand Härnösand   

 

 

 

 

Väg 622 Ljustavägen-Östra Birsta, 64 miljoner kronor, har trafikflöden på mer än 9000 fordon 
per dygn och brister i trafiksäkerhet för samtliga trafikslag, bland annat brister i utformning av 
korsning och bristande säkerhet för gående och cyklister. Eftersom vägplanen är fastställd och 
har vunnit lagakraft så bedöms åtgärden vara en låsning. 

Väg 684 centrumåtgärder Söråker, 29 miljoner kronor, syftar till att minska vägens barriär i 
Söråkers centrum och öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. En 
avsiktsförklaring finns mellan Trafikverket och Timrå kommun eftersom medfinansiering 
behövs från Timrå kommun då de är väghållare för korsande väg. 

Bidrag till byggande enskild väg, under åren 2023-2029 uppgår summan till 12 miljoner kronor. 
Bidraget går till större underhållsåtgärder på enskilda vägar och broar som upplåts för allmän 
trafik. Stora behov på grund av de geologiska förhållandena i länet med jordarter som innebär 
risker för ras och skred och en utsatthet för tjäle som bryter ner vägarna. Dessutom medför 
klimatförändringar försämrad markstabiliteten och bärighet.  

Fördelning mellan åtgärdsområden 

I den regionala transportplanen fördelas medel mellan ett antal olika åtgärdsområden. Beslut om 
fördelningen utgör en inriktning för den regionala infrastrukturens utveckling. För att inte ändra 
eller påverka den beslutade inriktningen bör avvikelser i görligaste mån hanteras inom budget-
utrymmet för respektive åtgärdsområde. Detta framgår också av våra interna riktlinjer för 
genomförandet av den regionala transportplanen. 

Förslaget innebär trots detta en förändrad fördelningen mellan åtgärdsområdena, vilket är svårt att 
undvika när så pass omfattande projekt som väg 86 ökar i kostnader. Även om väg 86 Kovland-Silje 
inte prioriteras, så medför kostnadsökningar för kvarstående vägåtgärder att planeringsramen för 
åtgärdsområdet vägar ökar, medan den minskar för gång- och cykelvägar, samt till viss del även för 
kollektivtrafikanläggningar. Viktigt i sammanhanget är att de vägåtgärder som prioriteras i den 
regionala transportplanen syftar till ökad trafiksäkerhet och även omfattar gång- och cykel samt 
förbättrade hållplatser.  

Vår bedömning är att det inte är rimligt att genomföra en total omfördelning i syfte att finansiera väg 
86, så att kvarstående medel från övriga åtgärdsområden (järnväg 55 mkr, gång- och cykelvägar 86 
mkr, kollektivtrafikanläggningar 77 mkr, driftbidrag flyg 52 mkr) tillfaller åtgärdsområde vägar. 

Åtgärdsområde Andel av befintlig plan, % Andel av föreslagen plan, % 

Järnväg 16 17 

Väg* 30 44 

Gång- och cykelvägar 26 19 

Kollektivtrafikanläggningar 13 11 

Driftbidrag flygplatser** 15 9 

*Schablonkostnad för gång- och cykelvägar som genomförs i namngivna vägprojekt ingår i 
åtgärdsområde gång- och cykel i tabellen. 

**Förändringen beror på att driftbidrag för Höga Kusten flygplats övergått till nationell transportplanen 
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 Kommunstyrelsen 

Yttrande - betänkandet Högre växel i 
minoritetspolitiken – stärkt samordning och 
uppföljning (SOU 2020:27) 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att anta yttrandet om betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27), som sitt eget.  

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 23 augusti år 2018 att tillkalla en särskild utredare 
för att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och 
uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras i fortsättningen. 
Utredningens slutbetänkande, Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27), fokuserar på organiseringen av 
minoritetspolitiken på nationell nivå och hur denna ska bli mer 
ändamålsenlig. 

Härnösands kommun är inte remissinstans för utredningen, men har valt att 
bidra med sina synpunkter på delar av utredningens innehåll. De förslag 
som utredningen lägger fram har inte en direkt påverkan på kommunerna. 
Först i förlängningen får förslagen konsekvenser för kommunens 
verksamheter och minoritetspolitiska arbete. Det är de förslag som kan 
komma att få konsekvenser för kommunerna på sikt som Härnösands 
kommun har givit sina synpunkter på. 

Härnösands kommun tillstyrker förslaget om att Institutet för språk och 
folkminnen ska överta Länsstyrelsens uppdrag att bevaka de nationella 
minoriteternas – judar, romer, tornedalingar och sverigefinnar – rättigheter, 
samt att Sametingets roll ska renodlas till att bevaka urfolket samernas 
rättigheter. Det förslag till övergripande syften för 
uppföljningsmyndigheterna som utredningen lägger fram ställer sig 
Härnösands kommun positiva till, och håller med utredningen om att är 
önskvärt att myndigheterna ger ett handfast och konkret stöd till Sveriges 
kommuner.  

Kommunen ställer sig vidare positiv till att de delområden som tidigare har 
styrt uppföljningen av minoritetspolitiken byts ut mot delmål, och ställer sig 
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positiv till de fyra delmål som utredningen föreslår: (1) frihet från 
diskriminering och annan negativ särbehandling, (2) inflytande och 
delaktighet, (3) kulturell identitet och (4) levande minoritetsspråk. 

Förslaget att uppföljningsmyndigheterna ska verka för ökad kunskap om de 
nationella minoriteterna och urfolket ställer sig Härnösands kommun 
positivt till. Härnösands kommun tillstyrker förslaget att 
uppföljningsmyndigheterna ska bistå, bland annat kommuner, med 
rådgivning, metodstöd, utbildning och liknande. 

Härnösands kommun ställer sig vidare positiv till att Institutet för språk och 
folkminnen ska tillhandahålla en struktur och främja samverkan mellan 
olika aktörer. Kommunen delar uppfattningen att detta skulle kunna lätta 
den ekonomiska bördan och att det minoritetspolitiska arbetet på lokal nivå 
skulle kunna få en skjuts framåt genom bättre samverkan. 

Slutligen ser Härnösands kommun positivt på en utveckling av webbplatsen 
minoritet.se. 

Socialt perspektiv 
Kommunen kan i förlängningen få stärkt kapacitet att forma ett fullgott 
minoritetspolitiskt arbete om den nationella samordningen stärks på det sätt 
som utredningen föreslår. Ett fullgott minoritetspolitiskt arbete är en 
förutsättning för att kommunen ska nå sina övergripande mål, framförallt 
mål 4, 5 och 6. 

Ekologiskt perspektiv 
Det ekologiska perspektivet är inte applicerbart på detta beslut. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunen kan i förlängningen få stöd att utforma ett minoritetspolitiskt 
arbete som uppfyller krav som åligger kommunerna enligt lag (2009:724) 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Beslutet har ingen påverkan 
på kommunens budget. 

Beslutsunderlag 
SOU 2020:27. Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken. Högre 
växel i minoritetspolitiken – stärkt samordning och uppföljning. 
Slutbetänkande. 

Petra Norberg 
Tf. Kanslichef 

Clara Lebedinski Arfvidson 
Demokratiutvecklare 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Yttrande: SOU 2020:27 Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt 
samordning och uppföljning.  
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Yttrande: Betänkandet SOU 2020:27 Högre växel i 
minoritetspolitiken – stärkt samordning och uppföljning 

Sammanfattning 
Härnösands kommun är inte remissinstans för Utredningen om uppföljning av 
minoritetspolitikens slutbetänkande Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27). Kommunen har dock valt att 
bidra med sina synpunkter på de delar av innehållet i slutbetänkandet som 
kommunen uppfattar som relevanta för kommunens framtida utveckling av ett 
minoritetspolitiskt arbete.  

 

Härnösands kommun är överlag positiv till utredningens slutsatser och förslag. 
Kommunen tillstyrker förslaget om att Institutet för språk och folkminnen 
(Isof) ska överta Länsstyrelsens uppdrag och förslaget om att Sametingets 
uppdrag ska renodlas. Även förslaget att Isof och Sametinget ska bistå med 
rådgivning, metodstöd, utbildning och liknande stöd till myndigheter och 
andra aktörer tillstyrks av Härnösands kommun. 

 

Härnösands kommun uppskattar att utredningen har lyft behovet av ökat stöd 
och kunskapshöjande insatser även till kommuner som inte ingår i 
förvaltningsområden. Kommunen ställer sig positiv till de förslag som 
utredningen har lagt fram som i förlängningen kan leda till ökad tydlighet och 
samordning i det minoritetspolitiska arbetet på lokal nivå. Till exempel 
omvandlingen av delområdena till delmål och en utveckling av webbplatsen 
minoritet.se ser Härnösands kommun positivt på. 

 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 23 augusti år 2018 att tillkalla en särskild utredare 
för att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och 
uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras i fortsättningen. Detta i 
syfte att skapa en ändamålsenlig organisering av uppgifterna, och därigenom 
stärka det minoritetspolitiska arbetet. 

Utredningen tog namnet Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken. 
Utredningens slutbetänkande Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

YTTRANDE 
Sida 

2(4) 

Datum 

2020-08-25 
  

  
 

 

samordning och uppföljning (SOU 2020:27) fokuserar på organiseringen av 
minoritetspolitiken på nationell nivå och hur denna ska bli mer ändamålsenlig. 
De förslag som utredningen lägger fram har inte en direkt påverkan på 
kommunerna. Först i förlängningen får förslagen konsekvenser för 
kommunens verksamheter och minoritetspolitiska arbete. 

 

Härnösands kommun är inte remissinstans för utredningen. Kommunen har 
valt att bidra med sina synpunkter på de delar av utredningens innehåll som 
kommunen uppfattar som relevanta för dess framtida utveckling av ett 
minoritetspolitiskt arbete. 

 

Härnösands kommuns synpunkter 
Nedan följer Härnösands kommuns yttrande: 

 

Delområdena ersätts med delmål 

Härnösands kommun ställer sig bakom utredningens bedömning att de 
minoritetspolitiska delområdena ska ersättas med delmål. Härnösands 
kommun delar utredningens uppfattning att styrningen och uppföljningen av 
minoritetspolitiken bör tydliggöras genom en uppföljningsstruktur baserad på 
delmål snarare än delområden. Denna förändring skulle kunna ha positiva 
effekter även på kommunernas arbete med minoritetspolitik. Tydligt 
formulerade delmål har potential att ge en riktning för och stöd i arbetet – inte 
bara för statliga myndigheter – utan även för kommuner med låg erfarenhet 
av minoritetspolitiskt arbete. 

 

Förslag till delmål 

Härnösands kommun ställer sig positiva till de fyra delmål som 
utredningen föreslår. Härnösands kommun uppfattar delmålen (1) frihet från 
diskriminering och annan negativ särbehandling, (2) inflytande och 
delaktighet, (3) kulturell identitet och (4) levande minoritetsspråk som 
ändamålsenliga och att de ger en tydlig riktning för arbetet. Härnösands 
kommun delar även utredningens uppfattning att ett särskilt jämlikhetsmål 
inte bör införas. Härnösands kommun ser en risk att ett specifikt jämlikhetsmål 
skulle kunna bli mer förvirrande än klargörande, då – som utredningen 
påpekar – jämlikhet är det övergripande målet för minoritetspolitiken i sin 
helhet. 

 

Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens uppdrag 

Härnösands kommun tillstyrker förslaget att Institutet för språk och 
folkminnen ska överta länsstyrelsens uppdrag. Härnösands kommun ser 
det som logiskt att ansvaret för de nationella minoriteterna judar, romer, 
sverigefinnar och tornedalingar, samt språken finska, jiddisch, meänkieli och 
romani chib ligger under Institutet för språk och folkminnen (Isof). 
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Härnösands kommun menar att myndighetens samlade erfarenheter och 
kunskaper om minoritetsrättigheter och språkliga rättigheter skulle utgöra ett 
mycket välkommet och värdefullt stöd. Utredningen påpekar att erfarenheten 
och kunskaperna hos Isof om frågor som rör kommuner och regioner är 
begränsad. Härnösands kommun menar dock att Isof har alla möjligheter att 
bygga upp sådan kompetens i lyhörd dialog med kommuner och regioner. 
Detta under förutsättning att myndigheten tilldelas tillräckliga resurser för att 
kunna bygga denna kompetens för att sedan vara ett kompetent och reellt stöd 
för kommuner både inom och utanför förvaltningsområdena. 

 

Sametingets roll ska renodlas 

Härnösands kommun tillstyrker förslaget att Sametingets roll ska 
renodlas till att bevaka frågor som rör samiska rättigheter och samiska 
språkets utveckling. Härnösands kommun uppfattar det som positivt att 
Sametinget i utredningens förslag får större frihet att utforma sin verksamhet 
och att göra prioriteringar i arbetet med samers rättigheter och samiska. 

 

Övergripande syfte med uppdraget 

Härnösands kommun ställer sig positiva till utredningens förslag till 
övergripande syften för Institutet för språk och folkminnens och 
Sametingets övergripande uppdrag. Härnösands kommun ser särskilt 
positivt på att utredningen lägger märke till behovet av insatser i kommuner 
och regioner som inte ingår i förvaltningsområden. Härnösands kommun ser 
det som naturligt att uppföljningsmyndigheterna ska arbeta utifrån ett 
rättighetsperspektiv, och håller med utredningen om att ett handfast och 
konkret stöd är nödvändigt för att även kommuner med låg kunskap och 
erfarenhet av minoritetsfrågor ska kunna ha ett fullgott arbete. 

 

Verka för kunskap och förståelse 

Härnösands kommun ställer sig positiva till förslaget att 
uppföljningsmyndigheterna ska verka för ökad kunskap och förståelse 
för de nationella minoriteterna. Härnösands kommun delar utredningens 
uppfattning att kunskapen om minoritetsrättigheterna och varför de finns är 
låg. Att kommuner och regioner får en djupare kunskap om minoriteterna och 
deras historiska och nutida situation i Sverige är önskvärt. Ökad kunskap kan 
potentiellt stärka kommunernas förmåga att, förutom att arbeta för 
minoriteters rättigheter, uppmärksamma och hantera alla former av rasism och 
fientlighet i det lokala. 

 

Främja samverkan 

Härnösands kommun ställer sig positiva till förslaget att Institutet för 
språk och folkminnen ska tillhandahålla en struktur för, och i övrigt 
främja, samverkan och erfarenhetsutbyten mellan statliga myndigheter, 
kommuner, regioner och andra aktörer. Som utredningen påpekar finns ett 
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behov av ökad samverkan mellan olika aktörer för att åstadkomma 
långsiktighet i det minoritetspolitiska arbetet. Små kommuner – särskilt små 
kommuner som inte är förvaltningsområde – har begränsade ekonomiska 
resurser att avsätta för minoritetspolitiskt arbete. Oavsett ekonomi ska dock 
samtliga kommuner leva upp till lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Som utredningen påpekar skulle en ökad samverkan mellan 
kommuner möjligen göra den ekonomiska bördan lättare, och därigenom 
skulle det lokala arbetet kunna få en skjuts framåt. Även frågans status skulle 
eventuellt kunna höjas, eftersom ”grupptryck” kan göra att frågan hamnar 
högre på den kommunala dagordningen. 

 

Stöd till myndigheter och andra offentliga aktörer 

Härnösands kommun tillstyrker förslaget att Institutet för språk och 
folkminnen och Sametinget ska bistå med rådgivning, metodstöd, 
utbildning och liknande stöd till myndigheter och andra aktörer. 
Härnösands kommun delar utredningens uppfattning att genomförandet av 
minoritetsrättigheter skulle kunna ta steg framåt om kommuner får effektivt 
stöd i sitt arbete. Att få tillgång till kvalitetssäkrat material och metoder via 
Institutet för språk och folkminnen och Sametinget skulle ha stort värde och 
förenkla arbetet avsevärt. Härnösands kommun vill dock understryka att 
positiva effekter för kommunernas arbete endast kan uppnås om det material 
och de metoder som sprids av myndigheterna är relevanta i relation till de 
uppdrag som olika aktörer har. De särdrag som olika verksamheter 
(kommunala, regionala, ideella etc.) har måste alltså tas i beaktande när 
materialet och metoderna utformas. 

 

Ansvaret för webbplatsen minoritet.se 

Härnösands kommun ser positivt på förslaget att Institutet för språk och 
folkminnen ska överta ansvaret för webbplatsen minoritet.se från 
Sametinget. Härnösands kommun håller med utredningen om att det vore bra 
om webbplatsen utvecklades till att bli en tydlig och pedagogisk plattform för 
tillgängliggörande av metoder, material och generell information som är 
relevant för olika aktörer om minoritetspolitiken. 

 

Härnösands kommun har i övrigt inga synpunkter på utredningens innehåll 
och förslag. Härnösands kommun ser fram emot en utveckling av 
minoritetspolitiken och kommer efter bästa förmåga bidra till att de 
långsiktiga minoritetspolitiska målen uppfylls. 

Clara Lebedinski Arfvidson 
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 Kommunstyrelsen 

Västernorrlands Museum - En nod för kulturarvsturism 
i Höga Kusten och Sverige 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att under förutsättning att projektet beviljas medfinansieras projektet med 
150 000 kr för år 2021 och 2022, 

att medel tas ur kommunstyrelsens budgetram, samt 

att med arbetstid medfinansiera projektet med 314 112 kr under två år.  

 

Beskrivning av ärendet 

Murbergets Friluftsmuseum etablerades 1913 och är med drygt 80 
byggnader ett av landets största friluftsmuseum. I sitt ursprung som 
Norrlands kulturhistoriska museum genomsyrades det av en pedagogisk 
tanke där besökaren skulle få en inblick i äldre tiders liv och byggnadskonst. 
Idag berättar Friluftsmuseet dessutom Västernorrlands rika historia ur 
många fler aspekter. De pedagogiska tankarna anpassas till de större och 
nutida perspektiven hållbarhet och innovation, vilka står i fokus för 
utvecklingen på Friluftsmuseet. Här ryms numera också frågor om biologisk 
mångfald, hållbara livsformer, kreativt skapande och lek i ett sammanhang. 
Med ca 100 000 besökare per år är det ett för länet ett viktigt besöksmål 
med potential att utvecklas ännu mera som besöksmål.  

Under de drygt 100 åren som museet varit igång har samverkan med 
föreningar och olika aktörer varit centralt för museet, och det finns en lång 
tradition av evenemangs- och programsamordning. Under 2019 har Kairos 
Future haft ett uppdrag tillsammans med Höga Kusten 
Destinationsutveckling och Västernorrlands museum att identifiera och 
prioritera några satsningar som skulle positionera Murbergets 
Friluftsmuseum som ett långsiktigt hållbart och attraktivt besöksmål och 
levande mötesplats i och för regionen. Viktiga slutsatser i rapporten är att 
platsen har särskild potential att bli en levande och naturlig mötesplats för 
många olika målgrupper. Ortsbor, länsbor och långväga besökare såväl som 
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kulturella och kreativa näringar, näringsliv, skolor och utbildningar som är 
nyfikna på att uppleva Västernorrlands ursprung. Detta både tack vare 
Friluftsmuseets unika autenticitet (museet kan erbjuda upplevelser i fyra 
århundraden inom en promenad på 300 meter) och dess regionala roll och 
breda förankring, men även då det idag saknas en naturlig mötesplats mellan 
kulturens ursprung och näringslivet i Västernorrland. Ett tomrum som 
Friluftsmuseet kan fylla och därmed skapa positiva effekter för hela 
regionen. Sammanfattningsvis visar analysen att Friluftsmuseet har sin 
styrka i det vackra området och historien kopplad till platsen. I en av 
förstudien genomförd SWOT-analys identifierades även det stora området 
med ca 80 kulturhistoriska byggnader, stora evenemang, uppvisandet av ett 
brett kulturarv från regionen, stor museal kompetens på museet ifråga om 
plats, byggnadernas historia och traditionella hantverk som styrkor i en 
potentiell utvecklingssatsning. I förstudien presenterades ett konceptförslag 
med fokus att utveckla områden som kan bidra till regional tillväxt och 
skapandet av nya arbetstillfällen.  
   

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningen delar museets bild av att friluftsmuseet kan utvecklas 
som ett viktigt besöksmål i regionen. Friluftsmuseet har stor potential men 
har under många år haft ett eftersatt underhåll och lite visionärt arbetet. 
Tillväxtavdelningen har varit delaktig i de processer som har lett fram till 
utvecklingsprojektet. Det är dock viktigt att inse att om friluftsmuseet ska 
kunna utvecklas som vi önskar kommer flera insatser både vad gäller 
underhåll av fastigheter och kreativa utvecklingsprocesser att måsta ske.  

  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Cecilia Onselius 
Verksamhetsutvecklare 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Bilaga - Anhållan om medfinansiering av projekt 

Bilaga 2 Bilaga 8 - Projektlogik + Friluftsmuseet 

Bilaga 3 Bilaga 7 - Riskanalys EU-projekt Västernorrlands Museum 

Bilaga 4 Bilaga 6 - Inköps- och upphandlingsplan Västernorrlands museum 
Bilaga 5 Bilaga 5 - Dokumentation och åtgärdsbeskrivning torgmiljön 
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Murberget
friluftsmuseum -
Centrum för kulturarv 
& hållbarhet 
Utveckling av Murbergets Friluftsmuseum som upplevelsecentrum -
Affärsmässiga och externfinansierade samarbeten och möjliga 
etableringar. 
Förstudien är finansierad av Leader Höga Kusten.

Johanna Ulfsdotter
2020 07 06
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1. Sammanfattning av studien
Västernorrlands museum – kunskapscentra för bevarande ett led i besöksmålsutveckling

Murberget friluftsmuseum är en viktig mötesplats i Härnösand. Både ur rekreations- och 
kulturaspekt. Området har unika möjligheter att bli ”Härnösands vardagsrum” med grönytor 
och lekplatser. En ”landsbygden mitt i staden” för närboende att nyttja. 
Området står också inför stora utmaningar och har enorma restaureringsbehov. Ett arbete 
som kräver samverkan och engagemang mellan museum, Region Västernorrland, Härnösands 
kommun, privata företag, utbildningsväsendet och allmänhet för att museet ska lyckas med 
uppdraget att utveckla området som besöksmål. 

Behovet av utbildning och rådgivning kring kulturvärden är stort i länet. Västernorrlands 
museum satsar därför på att utveckla rollen som självklar arena för utbildning och rådgivning 
inom byggnadsvård och kulturmiljöfrågor – våra kärnkompetenser. Museet skapar en
mötesplats för kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och utveckling på Murberget 
friluftsmuseum. Detta ska göras genom att sprida kunskap kring byggnadsvård, landskapsvård 
och cirkulär ekonomi. Målet är att erbjuda kurser och utbildning som kan konkretisera kravet 
på varsamt underhåll i plan – och bygglagen samt bidra till kunskapsuppbyggnad hos såväl 
kommuner, utbildningsinstanser, fastighetsägare, hantverkare och konsulter. Hållbarhet, 
varsamhet, delaktighet och representation bör genomsyra arbetet i alla led. 

Studien visar att det finns stort intresse och engagemang för att utveckla dessa frågor, både 
från stat, region och privat sektor och allmänhet. Följande utvecklingsområden och 
förutsättningar har identifierats: 

1. Utveckla området som rekreations och friluftsmiljö. Med enkla medel bör 
området anpassas till friluftsaktiviteter och rekreation. Sittplatser, grillplatser, 
grönytor, planeringar och lekplats är något som efterfrågas. Dels för att prioritera barn 
men också för att skapa bättre förutsättningar för barnfamiljer att vistas i området på 
fritiden. Det uppmuntrar också att andra verksamheter kan etablera sig i området.
Här ingår satsning på djur, odlingar, museets egen verksamhet och kafé- och 
restaurangmöjligheter.

2. En satsning på Murberget friluftsmuseum som ett centrum för kulturarv, 
byggnadsvård och hållbarhet, ekologiskt byggande och slöjdhantverk bör 
prioriteras. Kursverksamhet, utställning, butik och föreläsningar för såväl studenter, 
yrkesverksamma som allmänhet och professionella. Arbetet bör ske inom museets 
egen verksamhet i samarbete med externa aktörer.

3. Skapa samarbete och förutsättningar för olika utbildningsinstanser, 
forskningsinstitutioner och skolor att etablera sig i området och delta i 
utvecklingen av olika kulturhistoriska miljöer och cirkulär ekonomi inom 
byggnadsvård, djur och odlingar. Torgmiljön, Ångermanlandsgårdens omgivningar, 
fäbodvallen, Jämtgården, Handelsboden och Åvike herrgård, är särskilt utpekade. 
Utveckla förutsättningar för odling, trädgård och djur samt skapa arbetstillfällen och 
praktikplatser. 
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4. Skapa förutsättningar för externa privata aktörer såsom kaféidkare, 
hantverkare, slöjdare, odlare, timmermän, butiksinnehavare och programaktörer att
etablera sig i området. Det genom att öka områdets attraktionskraft och besöksantal 
samt skapa ändamålsenliga upprustade och anpassade lokaler.

2. Inledning
Murberget friluftsmuseum har sedan 1913 stått som en självklar mötesplats och arena när det 
gäller upplevelser och kunskap om vårt läns kulturarv och historia. 

Friluftsmuseet grundades i början av 1900-talet i syfte att skapa en läroarena i 
hembygdskunskap. Genom konstruerade miljöer skapades en väg till lokal historiekunskap 
om den norrländska byn, skogsarbetet, fäbodlivet, staden och samernas visten. Byggnader 
köptes in eller skänktes till Murbergets friluftsmuseum. Idag finns ett 70-tal byggnader varav 
flertalet är anpassade för museipedagogik och guidade kulturarvsupplevelser. Bland annat 
Kyrkan, Skolan, Bondgården, Handelsboden, Torpet, Kyrkkrogen och Fäbodvallen. Flera av 
övriga byggnader är viktig för helhetsupplevelser såsom härbren, lador och uthus och används 
sällan eller aldrig. Några används till förvaring eller enstaka visningar. Huvudsakliga miljöer 
som omfattas av denna studie är byggnaderna kring Torget, Åvike Herrgård, Jämtgården, 
Spjute gästgiveri och grindstugan.

Det finns stort intresse och behov av att se friluftsmuseet som regional aktör och som en del av 
länets kulturmiljöuppdrag. Arbetet visar hur friluftsmuseet kan utvecklas som besöksmål i 
förhållande till kulturmiljöuppdraget i länet, samt hur verksamheten kan bidra till att göra 
Västernorrland mer attraktiv som region och härmed till tillväxt och bättre folkhälsa. 

I Kultursamverkansmodellens konstområden uttrycks kulturmiljöarbete som ett uppdrag för 
länsmuseerna, likaså är det en prioriterad fråga i regionens kulturarvsprogram och 
kulturplan. Kulturmiljöarbetet verkar inom den regionala utvecklingsstrategins alla 
målområden1 och det har därför varit viktigt att utreda vad detta uppdrag ska innebära för 
Murberget friluftsmuseum. Med ökad delaktighet och transparens, samarbete med 
utbildningsinstitutioner och kommuner är Västernorrlands museum en självklar part i det 
regionala utvecklingsarbetet. Med fokus på hållbarhet- och resursfrågor, ökat samarbete med 
kulturentreprenörer och forskning kan Västernorrlands museum ge kulturarvsfrågorna en 
ökad legitimitet i samhällsdebatten. 

I den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland betonas vikten av att bevara 
kulturmiljöer och att stärka ett rikt kulturliv. Detta bidrar till attraktivitet och tillväxt i 
kombination med att satsa på kulturella och kreativa näringar. I det här sammanhanget, där 
Västernorrlands museum har ett länsuppdrag för bevarande, tillgängliggörande och 
samverkan inom kulturmiljö- och kulturarvsvård, arbetar museet direkt för RUS:ens 
måluppfyllelse genom att utveckla Murberget friluftsmuseum som arena.

1 VÄSTERNORRLAND som plats stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv, VÄSTERNORRLAND den plats som människor väljer 
för att leva och besöka, VÄSTERNORRLAND platsen där företag och organisationer väljer att växa
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Det saknas en självklar mötesplats för samtal och kunskapsinhämtning gällande kulturmiljön 
och kulturarvets betydelse för länets utveckling. Många gånger ses det som ett särskilt intresse 
som bara gäller dem som köper riktigt gamla hus, men faktum att det i allt högre grad ställs 
krav på kommunerna att beakta kulturvärden i byggprocessen och följa varsamhetskravet i 
lagstiftningen på all bebyggelse. Kulturarvsstudier och kunskap över kulturarvets betydelse 
behövs i flera led. Det finns stort engagemang när frågan ställs på sin spets om rivning av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, men liten förståelse från exploatörer att detta är ett 
värde att beakta. Behovet att öka kunskapen i flera led är stor och intresset av att delta på
kurser, besöka byggnadsvårdsbutik, utställningar eller föredrag efterfrågas av allt fler.



3. Syfte med förstudien
Studien syftar till att:

- Utreda hur Murberget friluftsmuseum kan utvecklas inom byggnadsvårdsfältet med 
externa aktörer och affärsverksamheter samt utvecklas som länets mötesplats för 
hållbart samhällsbygge och kulturarv. 

- Utreda hur Murbergets friluftsmuseum, med samarbeten med andra entreprenörer 
och föreningar kan utveckla vår roll som mötesplats i Höga kusten och 
Västernorrland när det gäller kulturella och kreativa näringar – med fokus på 
kulturarv. Byggnadsvård, hantverk, hemslöjd, trädgård, matkultur, djurhållning. 

- Utreda hur vi kan etablera samarbeten med större företag som arbetar med 
industri/verksamhet kopplat till naturen i Västernorrland – och som vill hitta 
möjligheter för exempelanläggningar och pedagogisk verksamhet som förmedlar 
deras arbete med hållbar tillväxt, på friluftsmuseet. 

- Skapa förutsättningar för, och testa, ny teknik. Här handlar det om att ha med sig 
perspektivet av innovation och teknologi i samarbetet med entreprenörer, 
föreningar och formandet av verksamhet. Även om utgångspunkten är traditionella 
hantverk, kulturhistoriska byggnader osv, så kan mötet mellan det nya och det 
gamla stödja oss i utvecklingen av ett miljömässigt hållbart samhälle – vad gäller 
produkter och tjänster.

Målet är att:

- landa i en eller flera möjliga och handfasta planer för etablering, redo att ta vidare 
och projekteras.
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4. Kulturarv som resurs

4.1 Varför ska vi bevara? - Kulturmiljön som resurs

Kunskap och förståelse
Våra historiska miljöer ger oss förståelse för vad som hänt i vårt samhälle och varför det ser 
ut som det gör runt omkring oss. De berättar om samhällsutveckling och ger perspektiv och 
förståelse för vår samtid. Friluftsmuseerna tillkom i en tid av förändring och bär en 
mångfald av berättelser om tiden före industrialiseringen. De unika miljöerna rymmer också
stor potential att inkludera fler, nya berättelser och verksamheter och är därmed viktiga i 
förståelsen av 1900-talets utveckling och ger perspektiv på levnadsöden vi kan återfinnas på 
olika håll i världen än idag.

Upplevelse för god livsmiljö, kreativitet och turism
Vi talar ibland om ”platsens själ”. Sammantagna värden som skapar en känsla som är positiv 
och som många gånger avgör om människor väljer att bosätta sig eller vistas på en plats eller 
inte. Ett av dessa värden är kulturmiljön och de historiska spåren men också de relationer 
som människor har till platsen och som delas över generationerna. Murberget 
friluftsmuseum har format många generationer Härnösandsbor och har stor betydelse för 
upplevelsen av det kollektiva kulturarvet. Kulturmiljöerna bidrar också till att öka 
attraktionen för länet. Här frodas turism, friluftsliv och identitet. Äldre arkitektur och 
byggnadskick erbjuder goda estetiska upplevelser, unika byggnadsmaterial och tekniker vi 
idag har svårt att ersätta. Vi behöver också platser som kan erbjuda alternativa berättelser, 
uppmuntrar till uppfinningsrikedom och kreativitet. Murberget friluftsmuseum erbjuder en 
rad unika miljöer med stor potential att attrahera olika kreativa näringar

Demokrati, identitet och tillhörighet
Kulturmiljön har också ett representativt och demokratiskt värde. Genom att bevara olika 
kulturmiljöer från skilda epoker och klasser skapas en mångfald av berättelser och miljöer 
som inkluderar fler. I ett samhälle där vi är sedda och bekräftade känner vi tillhörighet och 
trygghet. Därför är det viktigt att inkludera nya kulturmiljöer och nya berättelser även i 
friluftsmuseerna. Fattigdom, utanförskap och antidemokratiska strömningar finns nu, som 
förr, och det krävs engagemang och kunskap om vår historia för att bevara det samhälle vi 
byggt upp.

Hållbar utveckling och kulturmiljön som ekonomisk resurs
I naturahushållningens tid skapades miljöer tänkta att hålla i generationer.
Kulturmiljövården kan därför bidra till att utveckla ett hållbart samhälle genom att inspirera 
och utveckla det ekologiska byggandet och cirkulär ekonomi. Här förespråkas giftfria 
material valda för sitt speciella ändamål. Höga kulturhistoriska värden ökar byggnadens och 
områdets marknadsvärde. Att värna om kulturmiljön är ett sätt att arbeta för en långsiktigt
hållbar livsmiljö.2

2 Räkna med kulturarvet RAÄ
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5. Styrdokument
Kulturmiljöarbetet styrs av en rad olika målbeskrivningar. Regionala, nationella och 
enskilda mål ska uppfyllas. Rådande lagstiftning, konventioner och nationella mål för miljö 
och arkitektur styr arbetet. Uppdragsdirektiv och resurser skapar ramar.

Styrande för Västernorrlands museum kulturmiljöverksamhet är dels det uppdragsdirektiv 
som Stiftelsebildarna givit museet, dels de mål som är satta för verksamheten samt den 
regionala kulturplanen och kulturarvsprogrammet. 

Viktiga mål för Stiftelsen Västernorrlands museums kulturmiljöarbete:

Stiftelsen ska främja kulturarvet som kunskapskälla och stärka människors historiska 
och kulturella medvetenhet genom att verka för att fler berättelser främjas samt att 
länets stora variation av kulturmiljöer uppmärksammas och vårdas
Stiftelsen ska synliggöra nationella minoriteters och ursprungsbefolknings historiska 
närvaro och deras språk och kulturer ska synliggöras i egenskap av det egna 
kulturarvet samt som en del av det gemensamma kulturarvet och en del av berättelsen 
om Sverige
Stiftelsen ska utveckla samverkan med besöksnäring och andra aktörer inom närings-
och föreningsliv för att tillsammans bidra till ett attraktivt län och levande landsbygd
Stiftelsen ska i rollen som aktör som ett av länets mest besökta turistmål, utveckla 
denna och uppmana alla samhällssektorer till ökat ansvar för kulturarv och 
kulturmiljö
Stiftelsen ska föra och främja kulturarvsarbete baserat på vetenskaplighet och 
kunskap av hög kvalitet
Stiftelsen ska skapa möjligheter för framtidens kulturarv och kommande 
generationers lärande genom att ha en roll i samtidsdebatten samt göra museet till en 
aktiv och oberoende arena och verka som en kanal för demokrati
Stiftelsen ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad och verka som ett 
komplement till utbildning med hjälp av hög kompetens och professionalitet
Stiftelsen ska samverka med högskolor, universitet och andra museer för en 
mångsidig forskning och ett dynamiskt kulturarv

Regionala handlingsprogram

Kulturen är en del av den regionala utvecklingen och därmed också viktig för länets hållbara 
utveckling. Region Västernorrlands satsningar på kultur ska främst riktas mot barn och 
unga, kulturen ska vara tillgänglig i hela länet och här är kulturplanen ett viktigt instrument.
I regionplanens övergripande mål listas en rad viktiga inriktningar. Bland annat ska 
kulturplanen verka för ökad hållbarhet och hälsa, verksamheter för barn och unga, ökad 
jämställdhet och normkritik. Verka för regional utveckling, samverkan med universitet och 
allas delaktighet och demokratiarbete. Kulturen berikar livet och är en del i det förebyggande 
folkhälsoarbetet. 
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Kulturplan för Västernorrland

Länsmuseet äger egna kulturmiljöer, men ska även på olika sätt stödja regionen med 
kulturhistorisk kompetens. Framförallt görs detta med kompetensutvecklande publika 
verksamheter och samarbeten med kommuner och civilsamhälle. 

I mål och prioriteringar står:

- Västernorrlands museum ska prioritera uppdraget som kulturmiljöstöd och 
kompetens i regionen bland annat i samarbete med kommunerna.

- Västernorrlands museum ska ha en aktiv roll inom regionens besöksnäring och 
inom perspektivet kultur och hälsa.

Regionen strategiskt kulturarvsprogram 2017- 2020

Kulturmiljöarbete och kulturmiljövårdens verksamhet syftar till att främja kulturmiljöns 
värden till exempel genom att skydda, vårda, utveckla och sprida kunskap om kulturarv och 
kulturmiljöer. Kulturarvet är tillgängligt. Det används och utvecklar Västernorrland. Vi 
som bor och verkar i länet känner gemensamt ansvar för allas kulturarv. 

Nationella mål - Kulturmiljö 
Kulturmiljöarbetet styrs av uppsatta mål på både internationell, nationell och regional nivå. 
Målbeskrivningarna ger ett gott stöd till den kommunala kulturmiljöplaneringen. I enlighet 
med målen för kulturmiljöarbetet ska det statliga kulturmiljöarbetet främja:

- ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas,

- människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar 
för kulturmiljön,

- ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 
bildning och upplevelser, och

- en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till 
vara i samhällsutvecklingen.
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6. Nationella mål för kulturmiljö, hållbarhet 
och arkitektur

6.1 Riksantikvarieämbetets rapport

2018 kom Riksantikvarieämbetet ut med en alarmerande rapport som visar hur 
kulturvärden hanteras i kommunala byggprocesser. Genom ett flertal intervjuer och en 
systematisk genomgång av över hundra bygglovsärenden i 25 kommuner. Rapporten visar 
att det finns ett stort behov av antikvarisk kompetens bland länets kommuner. Den 
övergripande slutsatsen är att det finns stora brister i hur kulturvärden uppmärksammas 
och hanteras i samband med ändringar av byggnader. Riksantikvarieämbetet har under 
studiens gång fått i uppdrag av regeringen att utreda hur kulturhistoriska värden integreras 
och tas tillvara i plan- och byggprocesser. 

När det gäller att bevara kulturvärden i byggprocesser handlar det om det vi kallar 
”byggnadsvård”. Varsamma metoder där originaldelar och tidsenlig arkitektur bevaras. Kan 
vi öka kunskaper kring detta, bidrar vi till att uppfylla kommunernas krav på varsamt 
underhåll.

6.2 Hållbart miljöarbete - Miljömålen

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. Ansvaret för detta ligger på alla verksamheter i samhället. Miljömålen ska 
behandlas i översiktsplaneringen och kulturmiljöaspekterna ingår i flera av de sexton 
miljökvalitetsmålen. De behandlas i huvudsak i God bebyggd miljö – Ett rikt 
odlingslandskap - Giftfri miljö - Hav i balans och levande kust och skärgård - Levande skogar 
och Storslagen fjällmiljö. Genom att lyfta detta i olika verksamheter på Murberget 
friluftsmuseum kan miljöarbetet få större relevans och ökad kunskap hos länsinvånarna. 
Genom att visa hur byggnadsvård och varsamt underhåll är ett led i det nationella 
miljöarbetet, kan friluftsmuseet och restaureringsarbete få ett större genomslagskraft i det 
regionala bygg- och kulturmiljöarbetet.

6.3 Gestaltad livsmiljö
I maj 2018 fattades ett unikt beslut i Sveriges riksdag. Som ett av få länder i världen har 
Sverige antagit en ny, samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Enkelt kan 
man säga att det handlar om allting som finns omkring oss: bostadshus, skolor och sjukhus, 
men också det offentliga rummet med parker, gator och torg. 

Målet är tydligt: gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturarv -
ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att 
påverka vår gemensamma miljö. Med detta ökar kraven på, särskilt kommunerna, att i högre 
utsträckning beakta arkitektoniska värden i samhällsplaneringen. En förutsättning för att 
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uppnå detta är också att kunskap kring varsamma materiel och metoder, även på den 
moderna arkitekturen, sprids och beaktas i byggprocesserna. 

Boverket har fått i uppdrag att samordna politiken, bevaka utvecklingen, höja kompetensen 
och vägleda statliga myndigheter, landsting och kommuner. En tjänst som Sveriges 
riksarkitekt har inrättats och tillsatts.

Målet ska vara vägledande för kommuner och landsting.

Det ska uppnås genom att:

- hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
- kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
- det offentliga agerar förebildligt
- estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
- miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och
- samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.3

6.4 Kulturmiljöarbetet i Agenda 2030
”Kulturmiljön är en källa till kunskap, bildning och upplevelser som bidrar till att skapa en 
känsla av hemvist, delaktighet och en förståelse för vår plats i tiden. Genom utforskandet 
av det förflutna tränas förmågan att förstå andra perspektiv och andra sätt att leva, vilket 
kan väcka engagemang för närmiljön och nyfikenhet vid mötet med andra människor. 
Däri ligger kulturmiljöarbetets potential att bidra till ett inkluderande samhälle i harmoni 
med miljön” 
Myndighetens bidrag till realiserandet av Agendan kan beskrivas i tre områden:

- Kulturarvsarbetet bidrar till social sammanhållning och utvecklingen av ett öppet 
och inkluderande samhälle.

- Myndigheten verkar i samverkan med miljömålsansvariga myndigheter 
för hållbar förvaltning av natur- och kulturmiljöer.

- Myndighetens arkiv, bibliotek, register och databaser tillhandahåller öppen och fri 
information som erbjuder underlag för hållbar samhällsplanering och forskning 
samt möjliggör livslångt lärande.

7. Behovsinventering kulturarvskompetens

7.1 Länets kommuner

Utifrån intervjuer med kommunerna i länet har behovet av antikvarisk och kulturhistorisk 
kompetens ringats in. Av länets sju kommuner har endast två egen antikvarie och behovet av 
byggnadsvårdsrådgivning är stort. Gemensamt söker kommunerna ökad kunskap och 
förståelse för hur kulturvärden ska hanteras i byggprocessen, hos fastighetsägare, högre 

3 Boverket. Gestaltad livsmiljö
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chefer och politiker. Behoven finns på flera nivåer. Handläggarna önskar sig bättre verktyg 
för att kunna ställa krav på varsamhet vid förändring. Det finns också en uppfattning att 
mindre kommuner inte har möjlighet att tänka på kulturarvet i samma utsträckning som de 
större, då avfolkningen skapar press att klara basbehoven. Här tendera kulturarvet ses som 
något exklusivt som är kostsamt och resurskrävande. Frågan uppfattas som en ”ickefråga” 
som sällan eller aldrig berörs. 

Sammanfattningsvis ser vi att det finns en stor kunskapslucka att fylla bland kommunerna. 
Dels genom utbildning och dels genom att öka tillgången på antikvarisk expertis och ge 
kontinuerlig rådgivning på plats ute i kommunerna. Det finns stort behov av att öka kunskap 
kring olika hantverk och material, samt behov av nätverk och kontaktytor för att nå rätt
expertis.

7.2 Övriga aktörer
Det finns flera aktörer som arbetar kommunöverskridande och har noterat gemensamma 
behov av hantverksexpertis ute i länet. Både kommunerna, fastighetsägare och 
församlingarna är i behov av god tillgång på hantverksexpertis, antikvariskkompetens och 
bra material för restaureringsarbeten. Västernorrlands museum och Härnösands stift har 
ansvar för rådgivning och stöttning till flera fastighetsägare. Här finns stora möjligheter att 
identifiera gemensamma intressen och stärka samverkan inom områden såsom 
materialkännedom, fastighetsförvaltning och bevarandemetoder. Det skulle kunna vara 
gemensamma aktiviteter såsom ömsesidiga forskningsprojekt, seminarieserier och 
utbildningstillfällen. 

Länsstyrelsens antikvarier har noterat att det är stor brist på både hantverkskompetens och 
materialkännedom bland fastighetsägarna. Länsstyrelsen ser ett stort behov av 
kompetenshöjande insatser kring dessa frågor. Hembygdsrörelsen behöver stöd i 
antikvariska frågor kopplat till bidragsärenden. Här behövs byggnadsvårdsrådgivning och 
fortbildning till fastighetsägare.

I Västernorrland finns några företag som erbjuder antikvarisk expertis och ett privat 
konserveringsföretag. De privata konsulterna ser alla ett stort behov av att museet ska slå 
vakt om sin roll som kunskapsinstitution med uppdrag att bedriva mindre forskningsprojekt 
och undersökningar som ökar kunskapen kring kulturmiljöarbetet och underlättar för både 
fastighetsägare, beslutsfattare och konsulter.

Det saknas till exempel en fördjupad kunskap kring olika material för att kunna garantera ett 
hållbart kulturmiljöarbete. Bevarandefrågan måste sättas i relation kring ekonomiska 
intressen och god kunskap kring förvaltning och restaurering är förutsättningen för ett gott 
byggnadsvårdsarbete på alla plan. Forskningsprojekt kring till exempel putsbruk är 
efterfrågat från flera instanser.

Företagen ser Västernorrlands museum som en självklar mötesplats för 
kompetensutveckling, både för konsulterna själva och för dess kunder. Kanske kan museet 
tillhandahålla teknisk utrustning att hyra vid behov, eller tillgång till ateljé eller 
verkstadslokal.

Studien berör inte hembygdsföreningarna särskilt, men hembygdsrörelsen arbetar brett 
inom kulturarvsfältet där kulturaktiviteter såsom hembygdsarrangemang, bygdedagar och 
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kaféverksamhet är mycket stort. Här finns goda möjligheter till samverkan där 
hembygdsgårdarna kan vara som byggnadsvårdsnoder ute i länet där 

Forskningsprojekt och kunskapspåfyllnad kopplat till material och 
restaureringsrutiner
Fortbildning, expertis och stöd.
Nätverk och samverkan 

7.3 Skolor och utbildning

Murberget friluftsmuseums grundades i syfte att vara en pedagogisk arena för 
lärarutbildningen i hembygdskunskap och byggnadskultur. Områdets pedagogiska potential 
är ännu mycket stor och ett av museets kärnvärden.
Ett samarbeta med Yrkeshögskolan Träakademien i Kramfors har inletts gällande 
byggnadsvård och hantverk. Friluftsmuseet erbjuder goda möjligheter att praktisera cirkulär 
ekonomi inom både naturbruk och byggnadsvård. 

7.3.1.1 Initierade samarbeten 

Träakademiens yrkesutbildning
Träakademiens yrkesutbildning i Kramfors är en av viktiga samarbetspartners för att verka 
för ett gott byggnadsvårdsklimat i länet. I samtal med Träakademin framkom att det finns 
stort intresse för att göra Murbergets friluftsmuseum till en självklar arena för olika 
utbildningsmoment. Under våren 2020 har ett samarbetsprojekt inom restaurering, 
tapetsering och konservering påbörjats. Projektet syftar till att utifrån rådande 
restaureringsbehov skapar möjlighet för skolans elever att prova på olika bevarandemetoder. 
Under vårterminen har därför ett samarbete kring restaurering av handelsboden på 
friluftsmuseet startats och där eleverna får lära sig måla med limfärg, spänna väggpapp samt 
prova på konservering och retuschering. Samarbetet kommer att utvecklas under hösten 
2020 och 2021.

Nordvik naturbruk – djur och trädgård
I möte med hushållningssällskapet och kursansvarig för Nordviks djur- och 
trädgårdsutbildningar identifierades några samverkansområden som kan verka för en 
positiv utveckling är både kulturmiljö och utbildning. Murbergets friluftsmuseum skulle 
kunna vara en arena för att utveckla en publik djur- och naturverksamhet som kan generera 
arbetstillfällen för studenterna inom det området. På Murberget finns goda möjligheter till 
att visa på sambandet mellan natur- , djur- och människa som knyter an till självhushållets 
ekonomi och dagens intresse för cirkulär ekonomi. Här kan utbildningen få en plattform att 
marknadsföra sig, samtidigt som museet kan visa på hur den cirkulära ekonomin kan 
inspireras av vår kulturhistoria och äldre brukningsenheter.

Hola folkhögskola – småbruk och cirkulär ekonomi
Ett samarbete har inletts med Hola Folkhögskola gällande småbruksutbildning inom jord-
och skogsbruk. Här kommer friluftsmuseet erbjuda kulturhistorisk kunskap kring 
traditionella jordbruksmetoder, föremål och redskap samt bli en arena för praktik och 
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exempelanläggningar. Här kan friluftsmuseets kulturhistoriska miljöer såsom bondgården 
och fäbodvallen inspirera till kunskap samt utvecklas till mer levande miljöer. Traditionell 
markanvändning, skötsel samt tydliggöra sambandet mellan djur och natur i cirkulära
ekonomier.

Härnösands folkhögskola - timmermansutbildning
Härnösands folkhögskola har lång tradition av folkbildning inom kulturområdet. Under 
senare år har även folkmusik och folkkultur blivit en del av utbudet. Inom ramen för detta 
ryms också folkligt hantverk och byggnadstraditioner. Efterfrågan på timmermanskunskap 
är stor i länet och behovet stort att sprida kunskap kring vårt byggda kulturarv. Därför har 
tankar på att starta upp ett samarbete kring timmermansutbildning tagit form, med 
Murbergets friluftsmuseum som läroarena. Friluftsmuseet har stora möjlighet att erbjuda 
varierade restaureringsobjekt med inriktning på olika timringstekniker och trähantverk.

Grundskola och gymnasium
Studien omfattar inte de kommunala skolorna och deras behov av kunskap kring 
kulturarvet. Däremot har ökad kunskap kring bebyggelsehistoria och lokala 
byggnadstraditioner uttrycks på gymnasial nivå samt för den bygglovshandläggar utbildning 
som finns i länet. Här kan Västernorrlands museum bidra med kunskap som föreläsare och 
utbildare.

Västernorrlands museum driver även ett utredningsprojekt i syfte att tydliggöra det 
skolpedagogiska uppdraget i länet. 
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8. Murberget friluftsmuseum - en mötesplats 
för regionalt hållbarhetsarbete

8.1 Stärka museets kulturmiljöprofil 
Studien visar att det finns ett stort behov av att öka kunskapsförmedling, rådgivning och 
erbjuda expertis inom kommunala kulturmiljöfrågor och byggnadsvård.

Den visar också att en förutsättning för externa företag att etablera sig är att stärka museets 
förtroende som byggandsvårdsaktör i länet. Det kan bara göras genom att satsa och visa hur 
museet tar ansvar för det underhållsbehov som finns i det egna fastighetsbeståndet och att
växla upp dessa projekt till att bli en resurs för utbildning och kunskapsöverföring i hela 
länet. Målet att stärka museets kulturmiljöprofil blir väldigt viktigt i arbetet med att utveckla 
friluftsmuseet som besöksmål.

- Vara länets experter inom kulturhistoria och värna såväl skogslandskap som 
landsbygd, stad och kustmiljöer.

- Verka som kunskapsförmedlare och inspiratör inom kulturmiljöutveckling och 
byggnadsvård i länet med Murberget friluftsmuseum som 

- Verka för forskningsprojekt i samarbete med övriga kulturmiljöaktörer. 
- Erbjuda antikvarisk expertis och rådgivning till i huvudsaklänets kommuner.

8.2 Byggnadsvårdscentrum på Murberget friluftsmuseum. 
Kulturmiljöarbetet innefattar en rad områden som verkar för en hållbar framtid. Både social, 
ekonomisk och miljömässig. Här erbjuds kunskap kring giftfria material och underhållsbara 
metoder. Ett stärkt byggnadsvårdsarbete i länet skapar förutsättningar för kommunal 
utveckling av kulturhistoriska miljöer. De utgör källa till kunskap och identitet, skapar 
omtyckta rum för attraktiva boendemiljöer eller berättelser som ger besöksnäring kraft att 
växa

Målet är att skapa ett centrum för byggnadsvård och bevarande på Murberget tillsammans 
med externa aktörer. Det finns en uttryckt önskan, hos yrkesverksamma byggnadsvårdare 
och konsulter, att Västernorrlands museum ska kunna bli en resurs för fortbildning och 
kundkontakt inom byggnadsvård, konservering och hantverk. Museet kan med 
forskningsprojekt erbjuda fördjupad kunskap gällande olika material och metoder. Skapa 
möjlighet att hyra lokal, analysinstrument eller köpa specialistkunskap som en enskild firma 
behöver. Det skulle på många sätt gynnar länets kulturmiljöarbetare och falla väl in med 
museets roll och regionala uppdrag. 

Det finns till exempel stort behov av att öka kompetens inom timmermansansarbete i länet. 
Idag är det svårt att få tag på erfarna timmermän. Då större delen av länets bebyggelse 
består av timmerhus så spås efterfrågan att öka om det kulturarvet inte ska gå om intet.
Murbergets friluftsmuseum bör bli den plats från vilken denna kunskap säkras och sprids. 
Även kunskap kring bevarande och konservering av sten- och /eller putsade byggnader bör 
säkras och utvecklas. I arbetet med att skapa ett hållbart samhälle bör konservering bli en 
lika självklar metod för fastighetsskötsel som att renovera.
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.

Genom att koppla samman kulturmiljöarbetet med naturbruk, landskapsvård och
integration skapas tydliga beröringspunkter som bidrar till större kunskap och tillväxt inom 
såväl cirkulär ekonomi som bevarade kulturvärden och socialt hållbarhetsarbete.

Med fokus på hållbarhet skapas utrymme för att utveckla mötesplatser och samarbete inom 
såväl utbildning som byggnadsvård, konservering och ekobruk. Murbergets friluftsmuseum 
kan stå om värd för externa exempelanläggningar kopplat till kulturlandskapet, cirkulär 
ekonomi, skogens kulturarv, mathantverk och lokalproducerade produkter och regional 
utveckling. Här finns goda möjligheter att koppla samman behovet av landskapsvård och 
bevarande av kulturlandskapet med landsbygdsutveckling och ekologiska småbruksenheter, 
lokala producenter kopplat till Fäbodbruk, kulturturism och byggnadsvård. 

8.2.1 Följande verksamheter har valts ut 

- Etablera ett byggnadsvårds- och hantverkscentrum med utbildningar och 
affärsmässig verksamhet.

- Etablering av djurhållning i samarbete med entreprenör/offentlig institution

Utveckling av park- och trädgårdsverksamhet tillsammans med utbildningsinstitutioner 
föreningar, företag och den offentliga sektorn.

- Etablera kontakter med företag eller institutioner som vill etablera 
exempelanläggningar eller annan form av publik verksamhet på området, t.ex. ifråga 
om hållbart jord- och skogsbruk

- Se över möjligheter att satsa på investering gällande vattnets betydelse i en miljö på 
friluftsmuseet. 

9. Utvecklingsområden och miljöer i 
friluftsmuseet 

9.1 Bakgrund
Murberget friluftsmuseum står inför stora utmaningar. Det är stort behov av att rusta 
byggnader och utveckla verksamheten för att öka engagemang och besöksantalet. 
Friluftsmuseet är säsongsöppet under sommarhalvåret vilket gör att det är begränsad 
tillgänglighet under större delen av året förutom vid julmarknaden. 

Friluftsmuseet grundas i början av 1900-talet i syfte att skapa en läroarena i 
hembygdskunskap. Genom konstruerade miljöer skapades en väg till lokal historiekunskap 
om den norrländska byn, skogsarbetet, fäbodlivet, staden och samernas visten. Byggnader 
köptes in eller skänktes till Murbergets friluftsmuseum. Idag finns en rad iordningställda 
lokaler för museipedagogik och guidade kulturarvsupplevelser. Bland annat Kyrkan, Skolan, 
Bondgården, Handelsboden, Torpet, Kyrkkrogen och Fäbodvallen. Flera av de övriga 
lokalerna används sällan eller till förvaring.
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Studien syftar i att visa hur friluftsmuseet kan utvecklas som besöksmål i förhållande till 
kulturmiljöuppdraget samt hur kulturmiljöarbetet kan bidra till att göra Västernorrland mer 
attraktiv som region och härmed till tillväxt och bättre folkhälsa.

9.2 Rekreation och fritid

För att kunna locka fler affärsverksamheter att etablera sig måste besöksantalet också öka. 
Friluftsmuseet är en attraktion i sig, utan vare sig guider eller programaktiviteter, men dess 
tillgänglighet måste öka. Det är en unik möjlighet för en stad att ha en sådan kulturmiljö så 
stadsnära. Närboende har tillgång till upplevelse av landsbygd inom någon kilometers 
avstånd. Förutsättningarna för att lyckas är goda fastighetsetsrutiner med skötselplan samt 
vård-och underhållsprogram för byggnader och mark. 

Genom att ökad möjlighet att nyttja parkbänkar, lekmiljöer och grill-, matsäcksplatser ökar 
tillgången till området oberoende av sommarsäsong eller öppettider. Underlaget för kafé 
eller restaurangverksamhet ökar. All nyetablering i kulturmiljön bör utredas vidare i samråd 
med antikvarie, landskapsarkitekt och museiledning. 

9.2.1 Lek och lär
Barn- och ungdom är en prioriterad och viktig målgrupp i arbetet med kunskapsuppbyggnad 
kring kulturmiljö och hållbarhet. Barn och ungdomsverksamhet bidrar också till att fler att 
använda området som rekreationsområde. Lekens betydelse för vår utveckling är väl 
dokumenterad i forskning och genom leken lär sig barnen nya saker och hur samhället 
fungerar. På samma sätt fungerar historisk kunskap. Genom att läsa om sin historia förstår 
vi vår framtid. Att redan i unga åldrar lära sig om varaktig markanvändning, husbyggnation 
och odling är förutsättningen för att vi ska nå de globala miljömålen. Att laga, återanvända 
och bevara med giftfria material, bygger på ett hållbart arbetssätt som kan appliceras på 
många av vardagens bestyr. Vi måste också återgå till en mer solidarisk syn på kulturarvet 
där ansvaret att lämna över kultur- och naturmiljöer till nästa 
generation tas på allvar och realiseras. Barnkonventionen som nu 
är lagstiftning ger verktyg för bättre argumentation gällande 
kulturarvet. Idag saknas både lekmiljö och rastplats för familjer 
eller förskolor att nyttja.

Lekmiljöer med tema hållbarhet och kulturarv skulle därför bidra 
mycket till området. Det lockar fler att besöka området och skapar 
bättre förutsättningar för affärsverksamheter såsom butiker och 
kaféer att etablera sig.

Lekplats vid museibyggnaden
En lekplats som återkopplar till historia i länet, återbruk och
byggnadsvård skulle förstärka museet byggnadsvårdsprofil med 
hållbarhetsinriktning. Plats och tema bör utredas närmare men 
några förslag har dock framkommit under studien:

- Lekmiljö i Stadskvarter i miniatyr i anslutning till 
museibyggnaden. Knyta an till torgmiljön och återskapa 
miniatyrkvarter från Härnösand och /eller med berättelser. 
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Här kan inspiration tas från anläggningar med likande 
lekmiljöer. Se referensobjekt i bifogad bilaga.

- Fika-grillplats bör finnas i anslutning. 

Lekmiljö intill Spjute gästgiveri
I anslutning till området vid Spjutegården och Prästgården föreslås en 
mindre lekmiljö byggas som knyter an till landsbygdens 
herrgårdskultur. Miljön ska vara liten och väl integrerad i träddungen 
mellan klockstapel och gästgiveriterras och syfta till att komplettera
kaféverksamheten med en mindre lekmiljö för kafégäster. 

- En tvillinggunga och lekstuga

Lekmiljö i anslutning till Bondgården och fäbodvallen
Den traditionella naturahushållningen förutsatte ett samspel mellan 
djur, natur och människa. Den gamla bondgården och fäbodbruket har 
unika möjligheter att på ett lustfyllt sätt förmedla denna kunskap till 
barnen. Följde förslag finns:

- En öppen lekladugård på fäbodvallen med trädjur och hö att 
busa i. 

- En mindre lekanordning med tema ”gamla gården” och djur kan placeras mellan 
stora scenen och Ångermanlandsgården.

9.2.2 Grillplats
Grillplats och plats för äta egen matsäck efterfrågas ofta i friluftsområden och bör etableras i 
samband med en satsning på lekmiljö. Den måste, av säkerhetsskäl, vara belägen på 
betryggande avstånd från den mest värdefulla bebyggelsen men på rimligt avstånd från 
parkeringar. Förslag finns söder om museibyggnaden, nära buss och museets huvudentré.
All lekutrustning måste vara godkänd enligt EU-standard. 

9.3 Byggnadskultur och slöjdhantverk
Förstudien visar att Västernorrlands museum bör skapa förutsättningar för externa 
verksamheter att etablera sig inom friluftsmuseet. Både företag, utbildningsinstanser och 
föreningar. En av förutsättningarna är att museet kan erbjuda ändamålsenliga lokaler
och/eller ytor för andra aktörer att disponera. Efter workshop samt intervjuer med externa 
aktörer har tre önskemål uttryckts för utveckling:

1. Etablering av Byggnadsvårdsbutik med rådgivning och som mötesplats.
2. Lokaler att nyttja/låna/hyra, såsom mindre verkstad för fönsterhantverk, måleri, 

snickeri eller 
3. Plats under tak för timmermansarbete utomhus. Hyra på längre tid av externa 

timmermän.
4. Kursverksamhet och utbildningar

Övriga önskemål för att utveckla området som friluftsområde:

5. Bagarstuga att hyra
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9.3.1 Byggnadsvårdsbutik och återbruk
Ett enigt önskemål är att det ska finnas en Byggnadsvårdsbutik på området. En butik kan bli 
ett nav för att samla både besökare och näringsidkare som intresserar sig inom området. En 
Byggnadsvårdsbutik skapar också möjlighet för att erbjuda alternativa byggnadsmaterial 
som inte är vanliga i den vanliga bygghandeln. Här kan hållbara och miljövänliga material 
till gamla hus presenteras som ett led i museets hållbarhetsarbete. Även reservdelar till 
gamla hus är eftertraktat och en recyclingbutik som även tar vara på 1900-talets platsbyggda 
inredning efterfrågas allt mer. Byggnadsvårdsföretagen ser vissa svårigheter att få lönsamhet 
i en Byggnadsvårdsbutik såsom det ser ut nu på friluftsmuseet och önskar att museet kan gå 
förväg och driva den.

I samband med en butik bör även kurslokaler och utställningsmöjligheter finnas tillgängliga 
för att skapa den mötesplats som efterfrågas. Med enklare utställningar av material eller 
byggnadshistoriska detaljer och kurser finns goda möjligheter att öka båda besöksantal och 
kunskapshöjande aktiviteter som gagnar såväl friluftsmuseets verksamhet som 
kommunuppdraget. Det finns stort behov att arrangera fortbildning för såväl handläggare 
som hantverkare. En sådan verksamhet ger också ökad legitimitet åt friluftsmuseets 
verksamhet ute i länet.

Tillsammans med gästverkstäder och ateljéer kan närliggande hantverksinriktningar stärka 
varandra och friluftsmuseet få det tillskott på externa verksamheter som behövs och ger 
tyngd till museets basverksamhet. Museet har också stora tillgångar i museisamlingarna som 
kan verka som förebilder vid nyproduktion och rekonstruktioner.

9.3.1.1 Pågående utvecklingsprojekt - Handelsbod, och Trampmangel
Långstugan/Handelsbod. 
I denna byggnad finns idag en handelsbod inrymd sedan 1978. Inredningen kommer från 
Jonke Berglunds handelsbod i Köpmanholmen. Målet är att utveckla lokaler anpassats för 
att kunna utveckla butik och samlingsrum inom byggnadsvårdsevent. Huset kommer att bli 
nav för museets byggnadsvårdsverksamhet med rådgivning, mindre byggnadsvårdsbutik och 
kursverksamhet. Under våren 2020 har västra stugan inretts i samarbete med 
Träakademiens yrkesutbildning med mycket gott resultat. I och krig torgets 
hantverkskvarter med Trampmangeln och Garveri satsas också. 

Trampmangeln
Trampmangelns med sin unika historia rustas. Byggnaden rymmer en unik teknikhistoria 
med sitt väldiga hjul och ruvar på berättelser om ett kvinnoyrke som sällan talas om. 
Tvätterskorna i staden nyttjade dessa byggnader för att mangla. I Härnösand har funnits 
inte mindre än fyra stycken. Idag finns endast två bevarade i landet, en i Sundsvall och en i 
Härnösand. Byggnaden har under 2020 lyfts och grund samt stomme säkrats. Målet är att 
kunna erbjuda mindre sommarlokaler för utställning, hantverksworkshop eller försäljning.

Garveriet
I närliggande Garveriet finns idag två stora rum med potential för sommarverkstäder eller 
annan verksamhet. Ett av rummen, innehåller gamla kar för som tillhört
garveriverksamheten. Det andra utrymmet är tomt och kan inredas med mål att erbjuda 
utrymme för verksamhet sommartid. Rummet kan användas till gästverkstad eller för att 
visa reservdelar till gamla hus. Golv och fönster måste ses över liksom tillgång till el. 
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9.3.1.2 Verksamheter inom återbruk och recycling

En sätt att satsa på museets hållbarhetsprofil kan vara att etablera verksamheter inom 
hantverk, återbruk och recycling på friluftsmuseet. Följandeinriktningar föreslås:

Hantverk, möbeltapetserare, konservator, fönster och finsnickeri. Gästverkstäder 
eller permanenta verksamheter.
Byggnadsvård, byggnadsvårdsmaterial, butik, verktyg, reservdelar till gamla hus och 
äldre inredning.
Kläder - Secondhand och vingtag 
Husgeråd och slöjdhantverk. 
Antikaffär och loppis.
Litteratur - antikvariat 
Skomakeri 

9.3.2 Torget – lokal identitet och hållbart småföretagande

Delaktighet och storytell
Torget har stor potential att utvecklas inom handel, verkstäder och upplevelsebaserad 
affärsverksamhet. Flera byggnader har anpassats till kontor under senare delen av 1900-
talet och blir nu lediga då kontor flyttar upp till museibyggnaden. Andra har stått tomma 
som förråd. Området har stor potential att utvecklas till en mer stadslik miljö med ett 
levande torg med handel, verkstäder och rörelse. Viktigt är dock att skapa förutsättningar för 
flera verksamheter att starta upp samtidigt och att områdets attraktionskraft växer med 
ökad tillgänglighet och service. Det för att locka besökare och skapa kundunderlag för 
externa verksamheter att etablera sig på lång sikt.

Torgets byggnader är alla från gamla Härnösands stad och rymmer flera berättelser. Genom 
arkivforskning kan torget inte bara utvecklas inom handel och verkstäder utan bli en 
upplevelseplats för att uppleva Härnösands historia. Dels genom att vet mer vilka som ägt 
huset och hur de används, samt genom att ta vara på byggnadernas tidstypiska karaktär vid 
restaurering. Här har museet en unik möjlighet att skapa både en arena för affärsverksamhet 
och upplevelser baserade på storytelling och lokalt historieintresse. 
Kairos Futures utredning pekade i hög grad på människors önskan att få uppleva unika 
miljöer och upplevelser.

Genom att bjuda in medborgare att delta i studiecirklar kan Härnösandsborna inkluderas 
och vara delaktiga i dokumentationsarbetet. Samtidigt skapas underlag för antikvariska 
förundersökningar. En projektidé ska tas fram för att hitta samverkan mellan 
Västernorrlands museums landsarkivet och Härnösands kommun.

Att välja en hållbarhetsinriktning med butiker för hantverk eller återbruk följer också väl de 
intressen av att gynna kulturhantverk och handel. Handelsboden har gammal lanthandel och 
utvecklas nu till Byggnadsvårdsbutik. Två av byggnaderna innehåller redan 
slöjdhantverksinriktad verksamhet. I nära samverkan med kreativa näringar och 
kulturhantverkare kan fler bli delaktig i torgets framtid.

Faktors inrymmer vävföreningens verksamheter. Här arrangeras vävträffar och 
föreningsaktiviteter kontinuerligt. 



Murberget friluftsmuseum - Centrum för kulturarv & 
hållbarhet 

22

Genom att öppna upp en dörr mot torget kan skulle verksamheterna kunna bli än 
mer publika och bidra med liv och rörelse mot torget. Söderväggen erbjuder också 
bra läge för soldyrkare tidig vår och under sommaren. Platsen bör utvecklas med 
bänkar och bord. 

Holmgatshuset och Melinderska huset inrymmer museets egen 
kulturmiljöverksamhet med arkeologi, byggnadsvård, antikvarisk rådgivning och 
hemslöjdsverksamhet. Här är i huvudsak kontorsverksamhet men med viss möjlighet att 
utvecklas mer publikt. Öppna workshops, möjliga gästslöjdare och -hantverkare, visningar 
och rådgivning, kopplat till verksamheternas uppdrag, kan bidra till rörelse och aktiviteter 
på torget och samtidigt möjlighet för länsinvånare att möta museets personal på plats. 

RådhusetHärnösands unika gamla rådhus uppfördes 1725 – 1729 efter att staden brunnit ner. I Rådhuset fanns stadens administration och arkiv. Här skedde också sjöförklaringar och rättegångar. Rådhuset stod tidigare på torget i Härnösand, där Nordea nu ligger. Rådhuset flyttades till friluftsmuseet 1920. Här inrymdes museisamlingarna och interiören är fortfarande intakt med montrar och vitriner från 1920-talet. 
Idag används idag som lager för rekvisitaföremål men har stor potential att rymma mer av 
Härnösands historia på sikt. Planer har också funnits att inrätta en museum för Härnösands 
historia. Byggnaden är oerhört intressant ur lokalhistoriskt perspektiv, men också som en av 
länets tidiga 1700-tals byggnader. Byggnaden skulle på kort sikt kunna öppnas upp för 
enklare museiverksamhet i väntan på större utvecklingsplaner. Rådhuset äger mycket höga 
kulturvärden och bör varsamt tillgänglighets anpassas för att verka för nya verksamheter.

En större antikvarisk utredning bör göras för att tydliggöra byggnadens historia 
verka och som underlag för verksamhetsutveckling.

Wulkanska
Wulkanska huset byggdes redan på 1790-talet av Wallanger. Byggnaden har tidigare 
anpassats till modern verksamhet med kontor och personalutrymmen. Det låg ursprungligen 
vid Köpmangatan i Härnösand. 1901 köptes fastigheten av västgötaknallen Sven Alfred 
Wulkan som i högra delen inrättade den legendariska slöjd- och leksaksaffären "Wulkans" 
där många generationers barn i Härnösand funnit sitt paradis. 

Byggnadens historia vore spännande att plocka upp i nya verksamheter inom 
slöjdhantverk och butiksverksamhet. Här kan både verkstad och butik/er inrymmas 
på nedre plan med kontor, pentry och mötesrum på övervåning.

Hellströmska
Huset byggdes på 1870-talet och stod tidigare på Norra Kyrkogatan 16 i Härnösand. Det 
uppfördes som bostadshus av snickaren P. Rönholm. Familjen Hellström köpte fastigheten 
1922 och de ägde huset fram till 1974 då det flyttades till friluftsmuseet. Under 1980- och 
1990- talen inrymdes här Nordlöfs ur och optikaffär. Byggnaden har sedan tidigare 
anpassats för kontor och personalutrymmen. 

Här finns stor potential för att inrymma verkstad och butik inom hållbarhet och 
återbruk på nedervåning.
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9.3.2.1 Jämtgården - kurser, tunnbrödsbageri och byggnadsvård.

Jämtgården är en större parstuga i två våningar med framkammare som flyttats från Hackås 
i Jämtland till Murberget. Byggnaden är inte färdigställd efter omfattande saneringar då 
spisar revs och innergolv började tas upp. Huset har inte inrymt någon verksamhet på länge 
och har endast använts sporadiskt under åren den stått på berget. Huset är däremot mycket 
intressant ur bebyggelsehistorisk synpunkt och innehåller vackra väggmålningar och 
interiörer. Byggnaden har goda kopplingar till byggnadsvård och traditionella material och 
hantverksmetoder, men erbjuder samtidigt en miljö som erbjuder verksamhetsanpassning.

Här skulle restaureringar kunna påbörjas i närtid för att ställa iordning lokaler för 
kursverksamhet, bagarstuga, försäljning och mindre utställningar i linje med efterfrågade 
lokaler. Som ett led i hållbarhetsarbetet och exempel på varsam renovering bör alternativa 
metoder såsom torrdass, förbränningstoalett och skonsam uppvärmning såsom 
luftvärmepump och befintliga spisar, användas. Vatten bör dras in för handtvätt och mindre 
köksmöjligheter. Även utrymmet utanför Jämtgården kan utvecklas inom trädgård och 
naturbruk. (se vidare utvecklingspotential för energianpassningar i gamla hus samt trädgård 
och djur längre fram).

Samarbete och finansiering
Byggnaden passar bra för att bjuda in externa aktörer att ta plats och vara med i processen 
eftersom ingen verksamhet finns idag. Träakademiens elever och nätverket Byggnadsvård 
mitt är två självklara samarbetspartners. Då både trädgårdsutbildning på Nordvik och 
Träakademiens byggnadsvårdsutbildning söker praktikplatser till sina elever kan arbetet 
med Jämtgården erbjuda tydliga och givande uppdrag under utbildning och praktik.

Genom att söka externa medel för denna verksamhetsanpassning samt samarbeta med 
verksamma byggnadsvårdsföretag och utbildning, kan vi skapa ett fler-årsprojekt där 
byggnaden anpassas succesivt. Museet kan på så vis skapa förutsättningar för olika externa 
verksamheter att få tillgång till lokaler att hyra enligt efterfrågan.

- På nedre plan finns två större rum som kan användas för dels butik/utställning och 
ett större gammalt kök som kan anpassas för kursverksamhet och som bagarstuga 
kombinerat. Här finns en vacker stor bakugn med möjlighet att nyttjas för både 
bakning eller tunnbrödsbageri. I kammaren längre in kan antingen 
personalutrymmen och torrtoalett inrymmas eller nyttjas som extra lokal.
Ytterligare en mindre mellankammare finns, vars användningsområden kan 
utredas. 

Investeringsbehov
Sammanfattande behov som kan utvecklas till byggnadsvårdande utbildnings- och 
kunskapsaktiviteter ska sammanställa in ett antikvariskt åtgärdsprogram. Behoven består i 
korthet av: Projektera och utreda möjlighet VVS-installationer. Lägga om och isolera alla 
golv, dra avlopp. Mura upp spisar. Konservera och rekonstruera väggmåleri, samt 
fönsterrestaurering. Tillgänglighetsanpassa entré och golv.
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9.3.3 Åvike herrgård - stilhistoria och inredningsinspiration
Åvike herrgård är en av flera 1700-taletsbyggnader på området med stor 
utvecklingspotential. Byggnaden kommer från Åvike järnbruk i Timrå kommun. Få 
byggnader från 1700-talet finns bevarade i länet, de flesta finns i Härnösand, men få är 
tillgängliga för besökare. Byggnaden ligger intill industriverksamhet, vilket är passande för 
Västernorrlands herrgårdskultur där herrgårdarna ofta placerades med utsikt över brädgård 
eller bruksområde. Till huvudbyggnaden hör också två flyglar, en i original och uppförd som 
kopia. Till herrgården hör också engelsk trädgård. 

Åvike herrgård är inredd med museala vägg- och takmålningar med höga kulturvärden.
Tidigare var herrgården möblerad för att visa stilhistoria från renässansen till empiren. 
Byggnaden har tidigare haft vattenburen värme installerad och el finns till i byggnaden. 
Byggnaden har mycket höga kulturvärden i form av vägg- och takmåleri från olika delar av 
länet. Målningarna kommer i huvudsak från herrgårdar och välbärgade bondgårdar och äger 
höga antikvariska värden. Herrgårdskulturen intresserar många idag och intresse för 
stilhistoria engagerar såväl inrednings- som byggnadsvårdsintresserade vilket museet bör ta 
till vara.

Utvecklingspotential kort sikt
Det finns stort intresse för 1700-talet och byggnaden bör öppnas upp och tillgängliggöras 
med små medel på kort sikt. Både för skola och allmänhet sommartid. Byggnaden bör rensas 
från förrådsmaterial. Ny elinstallation demonteras och byggnaden städas. Därefter möbleras 
upp för visning igen för att fungera som inspiration och kunskapsbank för bland annat 
Möbelsnickarutbildningen på Träakademien i Kramfors.

I flygelbyggnaden som uppförts som kopia finns stora möjligheter att anpassa och
inreda kaféverksamhet.
Byggnaderna bör även besiktigas för brand inför eventuell användning sommartid i 
väntan på utvecklingsplan.

Utvecklingspotential lång sikt
Många herrgårdar har utvecklats till konferenscenter och besöksmål. Även Åvike Herrgård 
har den potentialen, om än i begränsad form då övervåningen äger mycket höga 
kulturvärden. 

Att tänka på: 
En antikvarisk förundersökning bör göras inför eventuell utredning av 
verksamhetsutveckling bör göras för att tydliggöra vilka möjligheter byggnaden har 
för utveckling och anpassning med moderna faciliteter för annan verksamhet. 
Förändringar av verksamhet samt nyinstallation av VVS kräver bygglov.
Övervåningens målningar och interiör bör omfattas av särskilda skyddsföreskrifter 
och vårdplan. 
Särskild skötselplan bör tas fram för trädgården. 



Murberget friluftsmuseum - Centrum för kulturarv & 
hållbarhet 

25

9.4 Natur-, jord- och ekobruksverksamheter 

9.4.1 Djur och kulturlandskap
Studien ringar in flera områden som kan kopplade till djur och natur som 
utvecklingsområden för friluftsmuseet. Stora delar av Murbergets friluftsmuseum bygger på 
den självhushållande ekonomin där den cirkulära ekonomin genomsyrar både djurhållning, 
skogsbruk och odlingslandskap. Här finns stora möjligheter att sammankoppla näringar som 
bygger på samma system. Hållbart byggande, ekologisk markanvändning och varsamt 
skogsbruk hänger ihop i en större kedja av samverkansfaktorer. Djur och naturbruk är 
viktiga för förståelsen av både den cirkulära ekonomin och det traditionella jordbruket med 
dess kulturmiljöer som museet presenterar. Att satsa på samspelet mellan kulturmiljö och 
djurhållning fyller flera funktioner:

Djuren fyller en viktig del i upplevelsen av museets kulturmiljöer, särskilt för barn.
De skapa närkontakt mellan barn och djur samt ökar förståelse hur markskötsel, 
djur och livsmedelsproduktion hänger samman.
Ökar den biologiska mångfalden. 
Djuren betar och skapar förutsättningar för att betes- och ängsmarkerna som 
berikar både upplevelse och djurlivet. 

Det övergripande syftet med djurhållning bör vara att visa och tillgängliggöra kunskap kring 
kulturarvet, cirkulär ekonomi och ekologiskt jordbruk. Samtidigt skapas djurverksamhet för 
barn som stärker områdets attraktionskraft. 

Djur till transport och markskötsel
Skötseln på Friluftsmuseets område kan också på sikt utvecklas till att skötas traditionellt 
med hästkraft och bete för att både få upplevelse, funktion och trovärdighet i de historiska 
miljöerna. Fyrhjuling och traktor kan ersättas med hästkraft, grästrimmer och gräsklippare 
ersättas med bete och hästdriven gräsklippare. Området blir fri från brummande maskiner 
och skapar stora upplevelsemöjligheter. Stor inspiration har här tagits för skötseln på 
Gunnebo slott och Mariestads naturbruksutbildning. En förstudie som visar på möjligheten 
att husera djur året runt bör tas fram. 

Förslag på djur:
Får och get, lösdrift utomhus året om.
Höns året om. Bikupor.
Kor på fäbodvallen sommartid.
Häst för skjuts och markskötsel. På sikt året om för alla transporter med mera.

Fler möjliga samarbetspartners: 
Lokala ekoproducenter, LRF, Nordvik, Ekoturismsektorn, Länsstyrelsen, Regionen och
besöks- och upplevelsenäringen.

Det finns stort behov av att inventera stängselbehov och ta fram en skötselplan för området. 
Där bör områdets kulturhistoriska värden preciseras samt innehålla åtgärdsplan för alla ytor 
såsom trädgård, grönytor, betesmark och äng.
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9.4.2 Trädgård och odlingar
En cirkulär ekonomi kräver både djur och odlingar. Det skapar ett slutet kretslopp med goda 
förutsättningar för odlingar och trädgård. Intresset för självhushåll och ekologiska 
odlingsmetoder ökar stort i vår tid som en reaktion mot det konventionella jordbruket och 
tempot i det samhälle vi lever. 
De kulturhistoriska miljöerna och äldre jordbrukssamhället är förebilder för dagen 
självhushåll. Friluftsmuseerna står som färdiga exempelanläggningar redo att visa hur detta 
kan fungera i praktiken. Murbergets friluftsmuseum har länge arbetet med trädgårdar kring 
sina miljöer. Prästgården och Skolan är dem som är väl utbyggda, men det finns utrymme 
för utveckling. Trädgårdar och odlingar har sett olika ut över tid och berättar en hel del om 
vårt samhälle. 

Den gamla bondgården hade i regel ingen större köksträdgård förrän in mot 1800-talets slut 
utan koncentrerade sig på åkerbruk, humle och rovor. Hushållningssällskapets strävan efter 
att effektivisera jordbruket gav sakteliga frukt. I takt med att kunskapen kring näringslära 
tar fart får prästgårdarna verka som förebilder för bönderna i strävan efter att introducera 
nya grödor. Sverige var ett av Europas fattigaste länder vid 1800-talets slut och stora 
insatser gjordes för att bekämpa fattigdom och svält. Nu introduceras kolonilotter vid 
sågverken och skolträdgårdarna växer fram och blir viktiga förebilder för arbetare och 
bönder. Friluftsmuseet bör omfattas av skötselplan som kan främja utveckling och skötsel 
av:

- Ängsmarker
- Odlingsmark 
- Betesmarker.

Möjlig samverkan
Härnösands folkhögskola, Hola folkhögskola, Nordvik naturbruksgymnasium.

Trädgårdstankar att utveckla:
- Etablera kolonilotter för allmänheten med förebild från Industrisamhällets 

odlingslotter från tiden kring 1900. Gärna föreningsdriven eller privata initiativ.
Plats bör utredas vidare beroende på vilken kolonlottstyp som står som förebild och 
var lämplig yta finns. 

- Etablera samarbete med lokal Handelsträdgård med inriktning på traditionella och 
lokala arter, frukter och frön. Säsongsförsäljning eller etablering.

- Utveckla den Engelska trädgården kring Åvike Herrgård med skötsel och 
arrangemang. Gärna i samarbete med utbildningsvärdende. 

- Hyr en pallkrage! Erbjuda stadsbor att hyra en pallkrage. De kan placeras vid 
torgmiljön på mindre bakgårdar.

- Adoptera en plätt! Låna ut små plättar för odling. Odlingslotter kan även 
finnas vid Ångermanlandsgården, Jämtgården, Spjute, grindstugan. Gratis 
men mot villkor att man följer vissa riktlinjer om utseende och val av sorter.

- Söka samarbete med Friluftsfrämjandet med Mulle i skogen. Bygga 
mullekoja i Kunskapens skog eller i anslutning till fäboden. Bra sätt att få hit 
fler barn. 

- Biodlare? 
- Fjärilsvandringar o liknande med naturskyddsföreningen.
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9.4.3 Samarbete med utbildningsinstanser

Nordviks naturbruksgymnasium kan öka möjligheterna för djur året om i friluftsmuseet. 
Skolan har egna djur. En djurverksamhet på Murberget skulle skapa arbetstillfällen för 
djurskötarelever i länet. Skolan har också behov av praktikplatser. Dels för 
djurskötarutbildningen och dels för trädgårdsutbildning. Djur i friluftsmuseet skulle skapa 
dagliga aktiviteter, erbjuda besökare att läras sig mer om djurhållning, djurens betydelse för 
biologisk mångfald, kulturlandskapet samt låta barn ges möjlighet att följa med att fodra och 
hälsa på djuren. Samarbetet skulle ge mervärde till Murberget friluftsmuseum på flera sätt. 
Dels förstärker det området som relevant läroarena, dels skapas arbetstillfällen för elever på 
djurskötarprogrammet. 
Ett samarbete har också inletts med Hola folkhögskola gällande småbruksföretagande. Syftet 
är att ge grundläggande kunskaper kring småskaligt jord- och skogsbruk med avstamp i 
traditionella och moderna jordbruksmetoder. Västernorrlands museum blir arenan för att 
etablera exempelanläggningar och praktikplatser för inhämtning av kulturhistorisk kunskap 
och metoder. Här kan ges möjligheter till praktiska erfarenheter av cirkulär ekonomi genom 
skötsel av friluftsmuseets kulturhistoriska miljöer. Uppgift kan vara att anlägga och sköta 
äldre ängsmarker, odlingar, driva upp lokala kompostera.

9.5 Matupplevelser och boende
Ett museibesöksmål kräver tre viktiga ingredienser. Upplevelse, toalett och mat. Murberget 
friluftsmuseum är i dag ett av Härnösands och länets största besöksmål med stor potential 
att utvecklas. Idag finns ett kafé i museibyggnaden. Möjlighet finns också att etablera 
restaurangverksamhet i Spjute Gästgiveri. Här har tidigare funnits restauranger sedan 1961.
Lokalerna är gamla och stora investeringar krävs. Projektering är genomförd men 
finansiering saknas. Om området ska kunna växa bör en investering göras gällande detta. Ett 
kafé och restaurering öppnar möjligheter för fler verksamheter såsom konferens, bröllop och 
event, men också intresset för övernattning i området. Då Härnösands folkhögskola erbjuder 
övernattning är det en verksamhet som kan utvecklas i samarbete med dem. Kanske kan 
museet erbjuda lokaler de kan hyra ut för fester och konferenser.

Genom att koppla kafé och restaurangutbudet till lokala råvaror och producenter kan 
friluftsmuseet bli en plats där fler kan marknadsföra sig. Här kan också samarbete upprättas 
mellan olika aktörer för att ta vara på odlingar i området, kompostering och ett cirkulärt 
kretslopp.

Möjliga inriktningar och teman:

- Restaurang med historisk matinriktning och lokalt producerade råvaror.
- Tunnbrödsbageri 
- En enkel kaffestuga/kiosk skulle kunna möta besökarna behov då annan verksamhet 

är stängd. Enkelt komplement tillfälligt vid lov eller helg under lågsäsong. 
Föreningsdrivet eller i samma regi som kaféverksamheten i museibyggnaden. 

Möjliga platser att utveckla kafé eller restaurangrörelse eller annan mötesplats för 
matkultur:

- Spjutegården, konferens och restaurang.
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- Åvike östra flygel. Nybyggd kopia som ur kulturhistoriskt hänseende kan 
anpassas till annan verksamhet såsom kafé.

- Grindstugan i utkanten av museiområdet, men i närhet till Härnösands 
folkhögskola. Har tidigare varit bostad. Inredning i stort sett utriven och byggnaden 
kan därför anpassas till ny verksamhet såsom övernattning i kulturhistorisk miljö. 
Antikvarisk förundersökning och tillgänglighetsanalys krävs. 

- Bagarstuga eller tunnbrödsbageri Jämtgården.

9.6 Energieffektivisering och uppvärmning i 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Ett samarbete har inletts med länets energirådgivare i syfte att utforska möjligheterna att, 
utifrån Murberget friluftsmuseum som exempel, hitta samarbete med företag och 
kommuner inom material-och metodutveckling gällande energibesparande åtgärder och 
bevarande av kulturvärden.

Förstudien visar hur kulturmiljöarbetet, både ute i länet och vid museets egna anläggningar, 
mer tydligt sätt kan bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Genom att tydliggöra 
byggnadsvården betydelse för och minskad miljöpåverkan gällande val av giftfria material 
och resurshushållning av material kan området bidra till kunskap och inspiration för länets 
fastighetsägare. Byggbranschen står idag för 19% av de totala koldioxidutsläppen i Sverige.4

Här finns stora möjlighet att utveckla metoder för hur varsamhet och energibesparande 
åtgärder, tillsammans kan bidra till att minska rivning inom byggsektorn, Men också
samarbeten med företag som genom innovativa lösningar kan främja ekonomisk hållbarhet 
och samtidigt underlätta för vård och underhåll av arkitektur- och kulturmiljövärden. 

Friluftsmuseet erbjuder unika möjligheter att göra pilotprojekt som visar på hur vi kan 
utveckla behovet av att byta uppvärmningssystem i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och 
samtidigt vara varsamma och ta vara på kulturvärden samt energieffektivisera. Byggnaderna 
runt torget, Jämtgården, Prästgården och Åvike Herrgård skulle kunna ingå i en sådan 
studie. 

9.7 Integration och kulturmiljövård
Integrationsprojekt kopplat till kulturmiljövård har bland annat i det statliga Gruvprojektet 
visat sig vara framgångsrikt både för besöksutveckling och kulturmiljövården. I Långban har 
Värmlands Museum och Filipstads kommun bedrivit ett projekt där nyanlända utbildas i och 
arbetar med kulturmiljövård och besöksmålsutveckling. Syftet är att stärka integrationen 
samtidigt som viktigt kulturmiljöarbete utförs. Ett projekt som resulterade i nytt 
engagemang för bruksområdet, delaktighet och känsla av ansvar och stolthet att vara med i 
ett sammanhang. En mångfald av arrangemang skapades på området som i allra högsta grad 
vårdades, brukades och utvecklades. En samarbetsform vi kan inspireras av i 
Västernorrlands län, inte minst för Murberget friluftsmuseum. Här finns möjlighet för ett 
särskilt projekt i samarbete med Härnösands kommun för att hitta samverkansfunktioner 
mellan byggnads- /naturvård och integrationsarbete inom friluftsmuseet.

4 Boverket Miljöindikatorer 2019
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9.8 Vattnets betydelse
Havet och älvarna, sjöar och vattendrag har varit av mycket stor betydelse för regionens
utveckling allt sedan förhistorisk tid. Under proindustriell era kommer mindre vattendrag 
att bli mycket viktiga för det lokalsamhället som kraftkälla. Kvarnar, vadmalsstampar, 
linskäktar, sågar och tröskverk drivs i åar och bäckar. Med industrialiseringen etableras 
större sågverk, dammar och med tiden elkraftverk. Laxfisket, strömmingen och insjöfisken 
har varit viktiga för livsmedelsförsörjningen och med tiden också för friluftslivet.

På Murbergs friluftsmuseum är det särskilt två områden som varit särskilt beroende av 
vattnen som kraftkälla. Vattenturbinsågen Skvaltkvarnen (från Ås by i Ådalslidens socken) 
samt linskäkten (från Västersjälands by i Säbrå). Anläggningarna låg tidigare i 
Murbergsviken men flyttades upp när industriverksamhet etablerad där på 1960-talet.

Brist på vattentillgången på berget har gjort att de vattendrivna anläggningarna inte 
prioriterats eller visats i publik form, men med investering och kanske i samverkan med 
behovet av lekmiljö och vatten, kan kanske miljöerna utvecklas.

9.8.1 Vattenturbinsågen från Leduåfors
Såghuset nyttas idag som virkesförråd. Byggnaden är välbevarad och fyller en god funktion 
som virkesupplag. På nedre planet finns driftverket, en vattenturbin och transmissionshjul. 
Kraften överfördes till sågramarna på övre planet med hjälp av drivremmar. På övre planet 
finns uppfordringsverk och kantverk. Sågramen av järn är troligen den samma som inköptes 
på 1920-talet. Med sågverksindustrin utvecklades trähusarkitekturen. Nu kom 
möjligheterna att köpa sågat, men också hyvlat virke samt profilerade listverk. I museets 
samlingar finns stora mängder byggnadsdetaljer från olika tidsepoker. Material som med 
fördel kan visas som en del av museets byggandsvårdsverksamhet.

Bryggan kan återuppförs, genom vilket virket tagit in i byggnaden, kan övervåningen 
bli tillgänglig för förvaring och/eller utställning. Sågblad och golvkonstruktion kan 
kräva säkerhetsanordningar.
Möjligheterna att samordna behovet av virkesupplag och publik 
utställningsverksamhet kan därför med fördel utredas.

9.8.2 Vattenturbinsågen Skvaltkvarnen från Ås by i Ådalslidens socken, 
samt linskäkten från Västersjälands by i Säbrå. 

De båda vattendrivna anläggningarna är fina exempel på byorganisationens behov av 
gemensamma byggnader. Både linskäkt och skvaltkvarn har sina tekniska egenskaper 
bevarade med kvarnhjul, linskäktsblad och kornstamp. De visar tydligt hur vattnets kraft 
används för att mala mjöl och bearbeta linet. Miljön ger en unik möjlighet att förstå vattnets 
betydelse för länet som linhantering samt hur vattnet kan bidra som energikälla där elkraft 
inte finns. En kunskap vi kan behöva i framtiden. Byggnaderna är i mycket dåligt skick och 
kräver restaurering inför visning. Miljön ligger nära parkering.

Miljön skulle kunna bli en viktig del av friluftsmuseets upplevelseanläggningar om 
vatten går att dra fram. I så fall bör det utredas om möjlighet att skapa ett slutet 
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vattensystem kan driva och visa anläggningarna samt erbjuda en vatten(lek)miljö.
Kanske som vatten lek eller - konstverk i anslutning till drift.

10. Finansiering och samverkan
Arbetet med utveckling av friluftsmuseet som besöksmål hänger tätt samman med det 

underhållsarbete som krävs inför etablering av nya verksamheter.

Flera olika samverkanspartners har identifierats där samverkan innebär 
verksamhetsutveckling. Gäller utbildningsinstanser och projekt inom grönområde, djur och 
byggnadsvård. Finansiering kan ske på olika vis och bör utredas vidare. 

6. Inom ram för ordinarie museiverksamhet samt öronmärkta extra anslag från 
stiftelsebildare

7. Genom samarbeten i olika utvecklingsprojekt
8. Externa fonder och bidrag 
9. Hyresintäkter
10. Sponsoravtal

Det är viktigt att museets egen kulturmiljö- och uppdragsverksamhet skapar förutsättningar 
för goda underhållsrutiner utifrån vilka publika kurser och byggnadsvårdsprojekt kan 
utvecklas. Byggnadsvårdsbutik, samlingslokal, nätverksbyggande, utbildning och god vård 
och underhållsplaner är A och O för vidare samarbete och finansiering. 

Det finns därmed flera verksamheter som kan utvecklas i samarbete med Härnösands 
kommun. Bland annat utveckling av Murberget friluftsmuseum som resurs för staden som 
rekreationsområde och besöksmål. Besöksmålsutveckling innebär fler verksamheter än 
museets uppdrag vilket gör att ett nära samarbete kan gynna både stadens utveckling och 
museets kulturarvsuppdrag. Här finns också stora möjligheter att skapa en arena för 
integrationsarbete.

Ett samarbetsprojekt mellan Västernorrlands museum och Härnösands kommuns 
kulturavdelning i syfte att verka för gemensam utveckling av friluftsmuseiområdet som 
stadspark eller stadens ”vardagsrum” skulle tydliggöra gemensamma intressen och öka 
möjligheten för delaktighet och engagemang i arbetet med stadens historia.

Gustav II Adolf fonden och Björkåbruksfonden är två viktiga fonder att söka pengar ur för 
underhåll och restaurering av byggnader. Här tillkommer medel som kan sökas från 
Arbetslivsmuseer, Länsstyrelse med flera instanser. 

En utredning bör göras hur museet kan arbeta med sponsring och fadderskap för underhåll 
och verksamhetsutveckling. Genom delaktighet ökar ansvaret för vårt gemensamma 
kulturarv. Kostnaderna för vårdinsatser är i dagsläget fokuserat på rena underhållsåtgärder. 
Mindre verksamhetsanpassningar bör däremot prioriteras så vissa miljöer kan succesivt bli 
aktuella för externa verksamheter. Till exempel Stadsmiljön kring torget samt Jämtgården. I 
takt med att friluftsmuseiområdet blir mer tillgängligt kan fler och fler byggnader öppnas 
upp för extern verksamhet och hyra begäras. För att få detaljerad information om kostnader 
krävs projektering för vart objekt.
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Följande insatser är identifierade:

1. Utveckling av skötselplaner och vård-och underhållsprogram.
2. Utveckling av grillplatser och lekpark, där tillkommande skötselbehov.
3. Löpande restaurering och underhåll.
4. Projektering och bygglovsärenden i utvecklingsprojekt kopplat till friluftsmuseets 

byggnader.
5. Ombyggnation och investeringskostnader för nya verksamhetsområden.
6. Utredning av energifrågor i stadsmiljön. Bergvärme, solceller etc.

10.1 Organisation

Museet har lång erfarenhet av att driva friluftsmuseet som en del i ordinarie verksamhet. 
Ska verksamheten växa bör organisationen skapa möjligheter för ett öppet samarbete med 
privata aktörer och föreningsliv och det behöver skapas en organisation som rymmer 
verksamheten som helhet. Transparens och delaktighet är viktigt i arbetet med att utveckla 
friluftsmuseiområdet.
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11. Avslutning
Förstudien visar att det finns stort intresse för att vara delaktig i friluftsmuseets utveckling 
som både besöksmål och kunskapscenter. Området har stor potential och rymmer en 
mångfald av berättelser om länets och Norrlands historia och faller väl in med den regionala 
utvecklingsplanen. Arbetet förutsätter dock att Västernorrlands museum kan satsa på sina
basverksamheter och erbjuda god basservice för besökarna, för att på så sätt skapa goda 
förutsättningar för externa verksamheter att etablera sig på området. Genom att satsa på 
hållbarhet som tema inom kulturarvssektorn, visa hur våra kulturmiljöer är en resurs för 
samhällsbyggnad samt lyfta barn- och ungdomsperspektiv kan flera områden utvecklas.

Arbetet kräver att löpande underhåll, verksamheter och investeringar löper parallellt där
miljö för miljö kan utvecklas succesivt. 

Långsiktighet, transparens och delaktighet är viktigt för nå målen att utveckla Murbergets 
friluftsmuseum som besöksmål. Genom att satsa på verksamheter med kopplingar till 
byggnadsvård, kulturlandskap, hållbarhet och kulturella och kreativa näringar får 
friluftsmuseet ökad legitimitet för länets kulturmiljöarbete och ett självklart besöksmål för 
att uppleva Västernorrland.
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TORGET, UTESCENEN OCH HERRGÅRDEN

Torgmiljön
Byggnaderna kring torget, det så kallade Stadskvarteret, är byggnader från trästaden 
Härnösand från 1700- och 1800-talen. Staden utmärktes fram till mitten av 1900-talet av grå 
sjöbodar längs kanalen. Envåningshus var det vanliga, men när Bottniska handelstvånget 
avskaffades 1765 och stadens sjöfart kom att blomstra, byggdes ofta ytterligare en våning på.

Husen vid torget flyttades från stadskärnan till Murberget, några i början av 1900-talet när 
friluftsmuseet var under uppbyggnad, de flesta när centrum förnyades under 1960-70-talen.

Investering:

- Anläggning/utökning av el-platser för marknad
- Ombyggnad av rondell, för att möjliggöra en scen i mitten av torget. 
- Aktivitet. Scenen kan användas för Inom kultur och hantverk, spel, visningar, 

presentationer, tillfälliga utställningar, utsmyckning. 
- Gatubelysning tidsenlig.
- Parkering för rörelsehindrad
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Hellströmska huset
Hellströmska huset byggdes på 1870-talet. Det stod tidigare på Norra Kyrkogatan 16 i 
Härnösand. Det uppfördes som bostadshus av snickaren P. Rönholm. Familjen Hellström 
köpte fastigheten 1922 och de ägde huset fram till 1974 då såldes för rivning. Istället för 
rivning flyttades huset till friluftsmuseet. Färgsättningen bestämdes efter en akvarell från 
1912. Under 1980- och 1990- talen inrymdes här Nordlöfs ur och optikaffär. Skylten finns 
fortfarande kvar.

Dokumentation

Grund/sockel: Natursten
Stomme: Timmer
Fasad: Locklistpanel målad med ljusgul linoljefärg. Gulbruna foder och andra detaljer.
Dörrar/fönster: Spröjsade tvåluftsfönster.
Tak/skorstenar: Sadeltak med falsad plåt

Arkitektur/övrigt:
1980 inreddes byggnaden.
1981 sattes locklistpanelen upp. Byggnaden färdigställdes 1982 genom målning av fasaderna. 
Färgsättningen gjordes efter en akvarell från 1912.
1993 ommålades fasaderna återigen.
2014 målades tre ytterdörrar på baksidan med rödbrun linoljefärg.

Interiör: Används som kontor.

Aktivitet:

- Butiker 1-3 st. Plan 1, publika lokaler.
- Kontor, mötesrum plan 2
- Förråd plan 3
- Anläggning av parkering 3 platser, m motorvärmare plats.
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Wulkanska huset
Wulkanska huset uppfördes på 1790-talet och låg tidigare på Köpmangatan, nära torget. 
Många Härnösandsbor kommer ihåg leksaksaffären som fanns där och skyltfönstren ut mot 
gatan. Huset flyttades till friluftsmuseet i början av 1970-talet.

Dokumentation

Grund/sockel: Naturstensgrund
Stomme: Timmer
Fasad: Stående och liggande panel, målad med grön linoljefärg
Dörrar/fönster: Spröjsade tvåluftsfönster. Två enkeldörrar med fönster, målade i engelskt 
rött.
Tak/skorstenar: Brutet tak med falsad plåt, som tidigare var svartmålad. Plåtinklädd, 
utkragad skorsten.

Arkitektur/övrigt: Wulkanska huset är flyttat från Köpmangatan (kvarteret Köpmannen, 
nära torget) i Härnösand. Byggnaden stod på plats på Murberget 1973.
År 1993 målades fasaderna.

Interiör: Används som kontor.

Aktivitet:

- Butiker 1-2 st. Plan 1, publika lokaler.
- Kontor, mötesrum plan 2
- Förråd samt kontor plan 3
- Parkering 3 platser, m motorvärmare plats.
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Utescenen
Den stora scenen ritades av Gunnar Mattsson, samma arkitekt som ritade museibyggnaden. 
Scenen invigdes 2005 och ersatte en tidigare dansbana. Det finns en lång tradition på 
Murberget med friluftsteater, folkdans och andra festligheter. Här kan en stor publik samlas i 
en traditionsrik och stämningsfull miljö.

Dokumentation

Grund/sockel: betongplintar
Stomme: limträbalkar
Tak: brädtak belagt med tjärpapp.

Arkitektur/övrigt: Scenen byggdes 2004-2005. Scengolvet byggdes emellertid ut 2012 för 
att fungera bättre för till exempel dansverksamhet.

Aktivitet: Förberedande åtgärder som möjliggör en utveckling av olika 
entreprenörer/aktörer.

- Renovering av golv.
- Ljud och ljus.
- Delbyggnad till scen. (statistdel, utrustning mm)
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Åvike herrgård
Herrgården uppfördes vid Åvike järnbruk i Medelpad ca 1730 och är ombyggd på 1820-talet. 
När byggnaden flyttade till Murberget, inreddes den med stilhistoriska miljöer från 1600-,
1700- och 1800-talen. Här finns väggmålningar som ursprungligen kommer från Sulå 
herrgård i Holm, Medelpad och en gustaviansk inredning från Fantskogs herrgård i Skog. 
Den norra flygelbyggnaden är också flyttad från Åvike, medan den södra är byggd som en 
kopia. De halvcirkelformade stenbänkarna är gjorda efter en förlaga i Utansjö herrgårdspark. 
Det lilla åttkantiga lusthuset från ca 1880, är flyttat från Eriksdals gård, mellan Myran och 
Kapellsbergs herrgårdar på Härnön.

Dokumentation

Grund/sockel: Naturstensgrund
Stomme: Timmer
Fasad: Stående panel med rusticerade knutlådor, målad med linoljefärg
Dörrar/fönster: Spröjsade tvåluftsfönster. Dörrar målade i gulockra.
Tak/skorstenar: Tak med glaserat tegel. Putsade, utkragade skorstenar. Trätak och 
spåntak på paviljong och lusthus.

Interiör: Används ej.



Bilaga 5
 

6
 

Kostnadsuppskattningar 
renovering 
och ombyggnation Hellströmska Wulkanska Torg
Uppskattning +/- 10 %

Investeringsbehov
Bygglov mm 20 000 20 000
Uppförande av ritningar över byggnad och lokaler 15 000 15 000
Ombyggnad av RWC, dörrautomatik, anpassning 50 000 60 000
Bygg och interiör, avdelning mellan butiker 55 000 35 000
OVK 7 000 7 000
Brandkonsult #1 10 000 10 000
Tillgänglighet entré ramp/dörr 30 000 20 000
Elbesiktning 6 000 6 000
Tillgänglighet entré automatisk dörröppnare 35 000 35 000
Installation av undercentral samt elsystem #2 140 000 100 000
Anläggning av motorvärmarplatser 30 000 30 000
Förundersökning av uppvärmningssystem samt 
ventilation 20 000 20 000
Säkerhet: låscylindrar, utrymningsbeslag, galler 55 000 30 000
Elsanering 15 000
Bygg- och elanläggning, belysning torg 130 000
summa: 488 000 388 000 130 000

Total uppskattad kostnad 1 006 000
 
 
#1: Husen innefattas som en museal byggnad med verksamhetsklass 2 A. Beroende på antalet 
personer som för vistas i lokalerna, och vilken verksamhet som bedrivs kommer detta mest 
troligt att innebära att en besiktning samt ett systematiskt brandskyddsarbete ska påvisa 
vilken art brandskyddet medför för hela byggnaden. Trolig investering av brandskydd och 
möjliggöra för utrymningsvägar, se i tabellen.

#2: Beroende av utfall från elbesiktning.

#3: Kostnader för antikvariskt utlåtande och aktivarisk kontroll är inte specificerade. Detta 
arbete görs av länsmuseets byggnadsantikvarier inom ramen för ordinarie verksamhet.



INKÖPS-/UPPHANDLINGSPLAN

Information om upphandling och andra köp hittar ni här: Handbok för EU-projekt/Offentlig upphandling och andra köp

                                            Projektets namn:   

                                 Sökande organisation:   

Typ av vara/tjänst som ska köpas Budgeterad kostnad

Typ av upphandlingsförfarande, t ex öppen eller 
förenklad upphandling. 

(Om ni inte ska upphandla utan genomför köp baserat på principerna i 
LOU anger ni det.)

Part som ansvarar för inköp 
(anges bara om projektet är ett samverkansprojekt)

Starttid för 
upphandlingen

(år och månad)

Affärsutveckling 90 000 Förenklad upphandling 202106
Affärsplan Åvike herrgård m fl 80 000 Förenklad upphandling 202109
Kommunikation/evenemang 90 000 Förenklad upphandling 202101
Framtida organisering 100 000 Förenklad upphandling 202106
Utvärdering 25 000 Förenklad upphandling 202101

Resor och logi 100 000 enligt upphandlade avtal

Västernorrlands museum - centrum för kulturarv och KKN

stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Inköps-/upphandlingsplanen är en obligatorisk bilaga till ansökan:
- för er som lyder under upphandlingsreglerna och ska göra inköp
- för er som ska göra inköp i ett samverkansprojekt

Preliminär upphandlingsplan version 1.2 170921 1 (1)



RISKANALYS

Riskanalysen är en obligatorisk bilaga till ansökan. 
Här hittar ni mer information hur ni fyller i mallen: Vilka risker skulle kunna äventyra projektet

                                            Projektets namn:   

                                 Sökande organisation:   

Risker Riskberäkning Åtgärder Ansvarig
Interna risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

Nyckelperson i projektet slutar 2 4 8

För att minimera skadan för projektet består 
projektledningen av en huvudansvarig och två 
biträdande projektledare, de två senare är 
ordinarie personal, projektledaren är anställd 
för projektet.

Styrgruppens 
ordförande

Viktig aktör/samarbets-/samverkanspart drar 
sig ur 1 5 5

Om en samarbetspart drar sig ur svarar 
projektledaren för samtal med parten, om 
någon av styrguppens parter drar sig ur svarar 
styrgruppens ordförande för santal

projektledaren i 
första hand

Delar av medfinansieringen uteblir 1 5 5

Medfinansieringen kommer från Härnösands 
kommun och Region Västernorrland, vilka 
sitter i styrgruppen och är Länsmusets stiftare. 
Samtal måste därför föras med stiftarna.

Representanter för 
Länsmuseets stiftare i 
styrgruppen

Horisontella kriterier visar sig svårt att integrera 
och använda som verktyg 2 4 8

Bevakas av projektkoordinator. Hanteras på 
styrgruppsmötena. Styrgruppen

Västernorrlands museum - centrum för kulturarv och KKN

stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Mall för riskanalys version 1.0 141205 1 (11)



Brist på engagemang från målgruppen 3 5 15

Om företagen inte ser värdet av samarbete 
med offentliga parter måste värdet tydliggöras 
och motiveras. Om orsaken är dålig 
framförhållning och bristande planering från 
projektgruppens sida måste det lösas. Styrgruppen

Projektet styr inte mot beslutade mål 2 5 10

Rapportering och avstämningar till styrgruppen 
är viktig. Målen måste bevakas och hållas 
aktuella. Styrgruppen

Projektet levererar inte tillräckliga resultat 2 5 10

Bevaka och undersöka vad som sker: Är 
aktiviteterna de rätta? Görs rätt saker eller 
saker rätt? Behöver målen ses över? Styrgruppen

Projektet hamnar i tidsbrist 2 4 8
Se över insatta resurser i förhållande till utfört 
arbete. Arbeta enligt tidplanen!

projektledaren i 
första hand

Svårt att rekrytera deltagande företag 2 5 10 Tidig dialog och kommunikation

projektledare 
tillsammans med 
styrggrp

0
Externa risker

Kommuner avstår att samverka 1 3 3
Nära samarbeten och uppföljning från 
byggnadsantikvarierna vid Länsmuseet projektledaren

Byggnadsvård Mitt backar ur 2 4 8

Nära samarbeten och uppföljning från 
byggnadsantikvarierna vid museet och 
projektledaren projektledaren

Träakademien bryter samverkan 1 3 3 Analys och samtal med utbildningsledningen. museichefen

Byggnaderna klarar inte modifieringarna 
(tekniskt) 1 4 4

Förebygg med tekniska analyser av de aktuella 
byggnaderna så att alternativ kan tas fram, om 
det blir nödvändigt. Styrgruppen

Extern skyltning (till Murberget), där ansvaret 
ligger på Härnösands kommun, blir försenad 
eller ej genomförd 1 4 4

Tidig dialog med planenheten på kommunen 
av projektledaren och via styrgruppen Styrgruppen

0

2 (11)
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RISKANALYS

Riskanalysen är en obligatorisk bilaga till ansökan.
Här hittar ni mer information hur ni fyller i mallen: Steg 11, gör en riskanalys

                                            Projektets namn:   

                                 Sökande organisation:   

Risker Riskberäkning Åtgärder Ansvarig
Interna risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

Nyckelperson i projektet slutar 3 4 12

En av delprojektledarna utses till biträdande 
projektledare och kan fort ta över 
projektledarskapet tills ny projektledare kan 
rekryteras. Projektledaren måste vara så insatt 
i ekonomiska och administrativa frågor så att 
denne kan ta över tills ny ekonom kan 
rekryteras. Stygruppen ska utse en vice 
ordförande. Projektledare

Viktig aktör/samarbets-/samverkanspart drar 
sig ur 2 4 8

Riskvärdet förhållandevis lågt i nuläget, inga 
åtgärder planeras därför nu.

Delar av medfinansieringen uteblir 1 5 5
Riskvärdet förhållandevis lågt i nuläget, inga 
åtgärder planeras därför nu.

Horisontella kriterier visar sig svårt att integrera 
och använda som verktyg 4 4 16

Förebyggande arbete genom förberedelser och 
planering och att ständigt ha området på 
dagordningen, även vid styrgruppsmöten. Om 
vi trots detta inte klarar denna uppgift i 
projektet måste extern expertis omedelbart 
köpas in. Projektledare

4 (11)



Brist på engagemang från målgruppen 3 5 15

Arbeta förebyggande genom att kontinuerligt 
hålla målgruppen informerad om status fram 
till ev. beviljning av stöd. Efter ett ev. bifall och 
under hela projektperioden: informera, lyssna 
av behoven, möjliggöra att målgruppen kan 
påverka, bl a via plats i styrgruppen och 
arbetsgrupper. Om engagemanget tros allt 
brister blir projektet svårt att genomföra och vi 
måste då avväga att avsluta det i förtid. Projektledare

Projektet styr inte mot beslutade mål 1 5 5

Förebyggande arbete: Vi kommer att göra 
kontinuerliga avstämningar och följa 
projektplanen för att undvika detta. Om vi 
skulle hamna i situationen ändå och  
styrgruppen inte finner lösningar kommer vi 
att upphandla en kvalificerad följeforskare. Styrgrupp

Projektet levererar inte tillräckliga resultat 2 4 8

Om detta inträffar måste vi se över vår 
aktivitetsplanering och hur de direkta 
resultaten av aktiviteterna är planerade. Har vi 
fel aktiviteter eller för högt satta indikatorer? Styrgrupp

Projektet hamnar i tidsbrist 3 4 12

Förebyggande arbete: vi har möjlighet att 
redan innan vi vet om vi får projektet beviljat 
börja arbeta efter det scenariot. Det betyder 
att vi kan starta igång från dag 1 om vi får sökt 
stöd. Om tidsbrist trots allt inträffar under 
genomförandet måste vi se över vår 
aktivitetsplanering. Har vi varit för 
överambitiösa? Har vi möjlighet att ta in 
ytterligare resurser i projektet? Kan vi 
effektivisera några processer? Projektledare

5 (11)



Redan exporterande företag brister i vilja att 
ställa upp som mentorer/erfarenhetsutbyte 3 4 12

Vi har redan nu "krokat" fast ett antal företag 
som säger sig vilja ställa upp med sin tid. De 
har skrivit på avtal kring detta. Om det inträffar 
något som gör att dessa inte mäktar med trots 
allt eller att vi behöver fler mogna företag får 
vi göra en runda till med förfrågningar. Vi kan 
också behöva gå in med ekonomisk ersättning 
från projektet. Projektledare

Externt inköpt säljutbildning håller inte måttet 1 4 4

Förebyggande arbete: Vi kommer att göra en 
grundlig upphandling med höga ska-krav på 
kvalitet av möjliga leverantörer. Projektledare

Externa risker

Handelshinder i form av skatter på 
transaktioner, embargon etc. 2 4 8

Riskvärdet förhållandevis lågt i nuläget, inga 
åtgärder planeras därför nu. Om detta skulle 
inträffa på en viss marknad kan projektet flytta 
fokus till andra marknader.

Konjunkturen går ned kraftigt och minskar viljan 
och möjligheten till export 3 4 12

Omöjligt för projektet att påverka. 
Konsekvensen kan bli att företagen inte har råd 
att vara med, vilket leder till att projektet 
måste avslutas i förtid. Alternativt kan en 
lågkonjunktur medföra att orderingången 
minskar och företagen får mer tid att vara 
med i projektet. Konsekvensvärdet beror på 
hur djup lågkonjunkturen blir, var den slår och 
hur företagen/målgruppen påverkas.

6 (11)



Valutaförändringar 2 2 4

Riskvärdet förhållandevis lågt i nuläget, inga 
åtgärder planeras därför nu. Om detta skulle 
inträffa på en viss marknad kan projektet flytta 
fokus till andra marknader.

0
0
0
0

7 (11)
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Projektnamn/region: 
Utmaningar

Syfte

Effektmål 

Resultatmål

Aktiviteter 

Projektet syftar till att skapa en långsiktigt hållbart tillväxt för besöksnäringen i Höga 
Kusten och bidra till skapande av 800 nya arbetstillfällen fram till 2025.

Effektmål 1:
Filuftsmuseet är en naturlig arena för 
verksamheter inom besöksnäringen.

Kulturella och kreativa näringar är en 
självklar del av Friluftsmuseets 
verksamhet.

Effektmål 2:
Friluftsmuseet erbjuder en tydlig och 
anpassad miljö för besöksnäringsföretag 
och besökare.

Resultatmål 1: 
Det finns en modell för hur 
Friluftsmuseet samarbetar med 
kulturella och kreativa näringar.

Vi har paketerade 
kulturarvsberättelser som möter 
både företag och besökare med.

Vi har utvecklat en tydlig 
koppling till den lokala 
företagshistorien i länet.

Resultatmål 2:
Ett antal anpassningar är gjorda 
för att passa den nya 
verksamheten.

Tydliga entréer till området.

Ett antal anpassningar är i 
fastigheter är gjorda för att möta 
besöksnäringsföretagens och 
besökarnas behov.

HA 1 Affärsutveckling

a) Samarbeta med KKN.

b) Paketera 
kulturarvsberättelser.

c) Förtydliga den lokala 
företagshistorien.

d) Affärsplan för Åvike 
Herrgård med flera.

HA 3. 
Nätverket/Framtimtiden

a) Skapa en metodik och 
systematik för "museets 
vänner" genom sponsring, 
fadderverksamhet och 
företagssamarbeten.

a) Utredning som ska 
klargöra hur museets ska 
organiseras och finansieras i 
framtiden.

HA 2. Friluftsmuseet

a) Tydliga entréer till 
området.

b) Mindre anpassningar 
av några av de andra 
byggnaderna för att 
möjliggöra den nya 
verksamheten.

Hellströmska huset, 
Wulkanska huset, 
Gårdshuset 
Födorådsstugan, 
Rådhuset, och 
Kyrkkrogen.

HA = Huvud-
aktiviteter  som 
vanligen anges i 
"Tids- och 
aktivitets-
planen". 

Under listas de 
delaktiviteter 
som ingår i 
respektive 
huvudaktivitet

Utmaning - makronivå:
Långsiktig hållbar tillväxt för besöksnäringen

Effektmål 3:
Nätverket runt Friluftsmuseet är tydliga och 
viktiga samarbetspartners. Där ingår företag, 
föreningar, museets vänner m fl.

Friluftsmuseet har en stabil och långsiktig 
organisering och finansiering. 

Resultatmål 3:
Efter projektet slut finns ett
tydligt närverk av minst tio 
parter med uttalat ansvar. Där 
ingår museets vänner, föreningar 
och företag.
Samarbetsformerna regleras i 
avtal.

Vi har utvecklat ett koncept kring 
företagssponsring.

Efter projektet har vi en 
långsiktig organisering och 
finansiering. 

Effektmål 4
Friluftsmuseet är en arena för evenemang
inom besöksnäringen och  KKN året runt. 

Vi har  en tydlig kommunikation men ett rätt 
budskap i rätt kanaler.

Resultatmål 4:
Friluftsmuseet har utvecklats till 
en plats för egna och andras  
evenemang.

Det finns en kommunikationsplan 
för Friluftsmuseets externa 
kommunikation. 

Inom ramen för den ryms 
produktion av material, 
marknadsaktiviteter och PR.

HA 4. Evenemang / 
Kommunikation

a) Utrustning skaffas för 
att möjliggöra 
evenemang både 
utomhus på 
Friluftsmuseet och inne i 
vissa byggnader.

b) Framtagande av  en 
kommunikationsplan med 
tillhörande material i 
form av bild, film och 
tryckt material.





Från: Uno Jonsson 
Skickat: den 18 augusti 2020 13:31 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: VB: Tappade bilagorna 
Bifogade filer: Anhållan om medfinans Hsands kn.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Ärende KS 2020-371 
 
Från: Bengt Wittgren <bengt.wittgren@vnmuseum.se>  
Skickat: den 18 augusti 2020 09:19 
Till: Uno Jonsson <uno.jonsson@harnosand.se> 
Kopia: Bengt Wittgren <bengt.wittgren@vnmuseum.se> 
Ämne: SV: Tappade bilagorna 
 
Hej! 
Det stämmer. Den fil som heter ”kompletterande…” innehåller de texter som ligger i det digitala 
ansökningssystemet. Orsaken till att texterna även är en bilagd fil är att Tillväxtverket frågar 
efter vissa parametrar som inte efterfrågas i regionens system. Så bilagan innehåller både det 
som lagts in nu och som ska in nästa månad till TVV. Har jag krånglat till det tillräckligt nu?  
 
Det är en anhållan på väg, se bilaga men den är ännu inte underskriven av styrelsens ordförande. 
Men detta dokument är på väg. 
 
Vänligaste hälsningar 
Bengt 
 
 
Från: Uno Jonsson <uno.jonsson@harnosand.se>  
Skickat: den 18 augusti 2020 08:20 
Till: Bengt Wittgren <bengt.wittgren@vnmuseum.se> 
Ämne: SV: Tappade bilagorna 
 
Hej 
  
Jag behöver inget mera, visst är det filen som heter kompletterande ansökan som är inlämnad? 
  
Uno 
  
Från: Bengt Wittgren <bengt.wittgren@vnmuseum.se>  
Skickat: den 16 augusti 2020 13:52 
Till: Uno Jonsson <uno.jonsson@harnosand.se> 
Kopia: Bengt Wittgren <bengt.wittgren@vnmuseum.se> 
Ämne: SV: Tappade bilagorna 
  
Hej Uno! 



Här kommer bilagorna igen.  
  
Vill du ha en formell ansökan om medfinansiering? 
  
Vänligaste hälsningar 
Bengt 
  
  
Från: Uno Jonsson <uno.jonsson@harnosand.se>  
Skickat: den 13 augusti 2020 13:43 
Till: Bengt Wittgren <bengt.wittgren@vnmuseum.se> 
Ämne: Tappade bilagorna 
  
Tja! 
  
Har hela tiden en för full mailkorg, nu tog jag bort dina fina bilagor, skicka det mailet igen. 
  
Tack 
  
Uno 
  
  
Hälsningar 
_______________________________________ 
Uno Jonsson 
Tillväxtchef 
  
Härnösands kommun 
Tillväxtavdelningen 
871 80  HÄRNÖSAND 
  
Besöksadress: Universitetsbacken 3 
  
Tel: 0611-34 82 52 Mobil. 070-648 25 11 
Tel vx: 0611-348000 
e-post: uno.jonsson@harnosand.se 
Hemsida: harnosand.se 
  
  



Instruktion budgetmall
Mallen är ett arbetsverktyg för att underlätta registreringen av budget i Min ansökan. 
Den kan även användas vid begäran om budgetändring i ett beslutat projekt, eftersom den funktionen inte 

Alla registreringar görs i de vita cellerna, i de tonade cellerna är det inte möjligt att göra registreringar utan 
där görs automatiska beräkningar. 
EU-webben/Ansöka/Att skriva en ansökan/Budget

Lägga till ytterligare rader
Om ni behöver lägga till ytterligare rader i mallen, ta bort excelbladets skydd  under fliken "granska"/"ta bort 
bladets skydd" (lösenord behöver ej anges). Ni behöver då kontrollera att formler som t ex automatiska 

Samverkansprojekt med olika procentsatser för indirekta kostnader inom projektet
Om ni har ett samverkansprojekt där procentsatsen för indirekta kostnader varierar mellan parterna: ta bort 
excelbladets skydd under fliken "granska"/"ta bort bladets skydd" (lösenord behöver ej anges). Ange de 

Intäkter
Om ni kommer att ha intäkter anger ni dem som positiva belopp. 
Summan av intäkterna kommer automatiskt att räknas av från kostnaderna.



Projektnamn:

Ärende-ID: 15%

Kostnader 2020 2021 2022 2023 Totalt Medfinansiering 2020 2021 2022 2023 Totalt
Personal 0 1 110 000 1 110 000 0 2 220 000 Offentlig kontantfinansiering 0 1 400 000 1 400 000 0 2 800 000
Projektledare - affärsutvecklare (40') 480 000 480 000 960 000 Länsmuseet 550 000 550 000 1 100 000
Projektmedarbetare - kommunikation 50 % (35') 210 000 210 000 420 000 Härnösands kommun 150 000 150 000 300 000
Projektmedarbetare - utveckling friluftsmuseet (35') 420 000 420 000 840 000 Region Västernorrland - kultur 0

0 Region Västernorrland 1:1-medel 700 000 700 000 1 400 000
0 0
0 0

Externa tjänster 0 170 000 215 000 0 385 000 0
Affärsutveckling (skattade kostnader) 50 000 40 000 90 000 0
Affärsplan Åvike Herrgård m fl (d:o) 30 000 50 000 80 000 0
Kommunikation/evenemang (d:o) 40 000 50 000 90 000 0
Utvärdering (d:o) 25 000 25 000 Offentliga bidrag i annat än pengar 0 157 056 157 056 0 314 112
Utredning "Framtidens organisering" (d:o) 50 000 50 000 100 000 Härnösands kommun (32 h per mån á 409kr) 157 056 157 056 314 112
Resor och logi 0 50 000 50 000 0 100 000 0
Resor och logi, m koll. färdm. För möten i länet 50 000 50 000 100 000 0
och nationella evenemang, logi enl upphandlade avtal 0 0

0 0
Investeringar, materiel och lokaler 0 600 000 700 000 0 1 300 000 0
Utveckla Torget, skattat kostnadsbehov 500 000 500 000 1 000 000 Total offentlig finansiering 0 1 557 056 1 557 056 0 3 114 112

0 Privat kontantfinansiering 0 0 0 0 0
Entré/skyltning (tidigare upphandling) 60 000 60 000 120 000 0
Nätverket (evenemangskostnader) 40 000 40 000 80 000 0
Evenemang - utrustning (prisförslag) 100 000 100 000 0
Schablonkostnader 0 743 989 743 989 0 1 487 977 0
Lönebikostnader 0 502 164 502 164 0 1 004 328 0
Indirekta kostnader 0 241 825 241 825 0 483 649 0
Investeringar i portföljbolag 0 0 0 0 0 0

0 0
Enhetskostnader 0 0 0 0 0 0

0 0
0 Privata bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0
0 0

Summa kostnader 0 2 673 989 2 818 989 0 5 492 977 0
Intäkter 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0

Summa faktiska kostnader 0 2 673 989 2 818 989 0 5 492 977 0
Offentliga bidrag i annat än pengar 0 157 056 157 056 0 314 112 Total privat finansiering 0 0 0 0 0
Härnösands kommun (32 h per mån á 409kr) 0 157 056 157 056 0 314 112 Summa medfinansiering 0 1 557 056 1 557 056 0 3 114 112

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Stöd 2020 2021 2022 2023 Totalt
0 0 0 0 0 Europeiska regionalfonden 0 1 273 989 1 418 989 0 2 692 977
0 0 0 0 0

Privata bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 Sammanställning

Summa bidrag i annat än pengar 0 157 056 157 056 0 314 112 Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader 49,03%

Stödandel (EU-medel) av total finansiering 46,37%
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 53,63%

Varav kostnader för socialfondsaktiviteter 0 Andel privat finansiering 0,00%
Varav kostnader för akt. utanför pgm.området 0 Andel bidrag i annat än pengar av total medfinansiering 10,09%

BUDGETMALL för projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Ange procent för indirekta kostnader:

Västernorrlands museum - en nod för kulturarvsturism i Höga Kusten och Sverig

Summa totala kostnader 0 2 831 045 2 976 045 0 5 807 089

5 807 089Summa total finansiering 0 2 831 045 2 976 045 0

2(2)
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Murberget Friluftsmuseum – centrum för kulturarv och KKN 
Datum för projektstart 2021-01-01

Datum för projektavslut 2022-12-31

1.5 Sammanfattande projektbeskrivning
Västernorrlands museum vill med detta projekt utveckla Murberget friluftsmuseum till ett nav för kulturella 
och kreativa näringar och en attraktiv anläggning för turism med utgångspunkt i museets samordnande roll 
och kompetens gällande länets kulturarv. Enligt de två förstudier som genomförts (se nedan och bilagor) är 
potentialen stor, och det finns flera utvecklingsinsatser att gå vidare med för att möjliggöra attraktionskraften 
och kommersialiseringsfaktorn.

Höga kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Gästnätterna har ökat med 66 % mellan 2010 och 
2019, och visar också nu under Corona goda resultat. De naturintresserade besökarna som besöker Höga Kusten
har också ett stort intresse för kultur och kulturarv.
De utländska besökare – kulturarvsturister – som vill uppleva regionen och friluftsmuseet vill uppleva svensk 
och specifikt norrländsk kultur och livsstil, natur och njuta av god mat och dryck. Besökaren vill få en sann och 
verklig upplevelse och få nya kunskaper, och det är museets uppgift att skildra och lära ut om kulturarvet. 
Levandegjort vardagsliv skapar en känsla av det autentiska och ger besökaren möjligheter att relatera. Ju mer 
som finns samlat på en begränsad yta, desto bättre - matkultur, boende och upplevelser om norrländskt liv i 
historiska miljöer.
Alla dessa delar bör Västernorrlands museum bygga på för att friluftsmuseet ska bli ett attraktivt besöksmål, ett
kompetens- och utvecklingscentrum och en mötesplats. Idag finns en tydlig vilja att utveckla kopplingen 
mellan museet och det regionala näringslivet. Intresset för svensk kultur och kulturarv som finns hos besökare 
tillsammans med den starka tillväxten inom besöksnäringen gör att det finns stor potential i att stärka 
sambanden för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen inom både besöksnäring och kulturella och kreativa 
näringar (KKN) på friluftsmuseet – här finns lokaler, kompetens och en viss infrastruktur för samordning.

Under 2019 har Kairos Future haft ett uppdrag tillsammans med Höga Kusten Destinationsutveckling och 
Västernorrlands museum att identifiera och prioritera satsningar som skulle positionera Murberget 
Friluftsmuseum som ett för regionen långsiktigt hållbart och attraktivt besöksmål och en levande mötesplats. 
Uppdraget redovisas i rapporten och förstudien Framtidsanalys och konceptförslag Murberget 
Friluftsmuseum, juni 2019. Viktiga slutsatser i rapporten är att platsen har särskild potential att bli en levande 
och naturlig mötesplats för många olika målgrupper; invånare i regionen, kulturella och kreativa näringar, 
näringslivet, skolor och utbildningar samt besökare som är nyfikna på att uppleva Västernorrlands kultur.
Friluftsmuseet har en unik autenticitet som kan erbjuda upplevelser i fyra århundraden inom en promenad på 
300 meter och museet arbetar professionellt med att förmedla kulturarvet och har regional roll och bred 
förankring. Den regionala rollen och den breda förankringen visar att Murberget friluftsmuseum bör vara en 
naturlig mötesplats för kulturella och kreativa näringar i Västernorrland, specifikt inom sina ansvarsområden–
byggnadsvård, kulturhistoria, programsamordning. Näraliggande områden är återbruk, vintage, hållbarhet,
kring vilka det också finns professionell kompetens - men också inom andra områden där museet kan fungera 
som mötesplats för näringen ser vi också: mat- och smakkultur, trädgård, arena för musik, teater och konst, 
för producenter etc. Friluftsmuseet kan genom att bli en levande arena inom sina ena ansvarsområden, 
näraliggande verksamheter samt ytterligare områden som är viktiga för turismen och tillväxten fylla ett 
tomrum och skapa positiva effekter för hela regionen.

Förstudien Murberget Friluftsmuseum – centrum för kulturarv, hållbarhet och kulturella och kreativa 
näringar, har tagits fram inom Leader Höga Kusten under 2019-2020. I denna har länets kommuner,
myndigheter, företagare och föreningsliv i länet bidragit med erfarenheter och definierat behov. Här beskrivs 
även nationella mål för kulturmiljö, hållbarhet och arkitektur. Centrala slutsatser är att det finns ett intresse 
från stat, region, privat sektor och allmänhet att utveckla Murberget Friluftsmuseum som besöksmål. De
utvecklingsområden som lyfts fram är att skapa förutsättningar för etablering av privata aktörer.
Undersökningen visar på ett intresse från slöjdare, hantverkare, odlare, timmermän, kreatörer och 
eventföretag. Vidare lyfts det fram att det bör utvecklas starkare samarbeten med skola-utbildning för att 
etablera sig på friluftsmuseet som kreativ arena och mötesplats. Fokus är gemensamma perspektiv på 
hållbarhet, kreativitet och kulturarv. Förstudien är ett första steg i etablerandet av nätverk med KKN, 
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kommuner och skolor.

Rapporterna är breda och rör hela friluftsmuseets utveckling ur olika aspekter, men i detta projekt riktar vi in 
oss på att genomföra några specifika delar –

utveckla metodiken för samordning och utveckling av KKN som identifieras i förstudierna, genom 
att genomföra ett antal konkreta insatser och därmed stärka kompetenscentret och mötesplatsen. 
Detta kräver nya former av samverkan med fler aktörer än de museet samverkar med idag, 
framförallt fler områden inom KKN.
I samverkan med intresserade aktörer utveckla de fysiska miljöerna (Hellströmska, Vulkanska, 
stadstorget, scenen, entréer, Åvike) så att de blir arenor för samverkansaktörer, evenemang, 
kommersiell aktivitet och utställningsverksamhet - att utvecklas till en attraktiv mötesplats och ett 
kompetenscentrum.

Övergripande mål med projektet:
Friluftsmuseet blir en naturlig och attraktiv arena för verksamheter inom KKN lokalt och regionalt året runt,
så att turismen ökar och tillväxten i länet stärks.
Samverkan med kulturella och kreativa näringar utvecklas vid Västernorrlands museum till en självklar och 
långsiktig del av Friluftsmuseets verksamhet, att bygga upp successivt.
Hela projektet utgår från uppbyggnad av KKN, turism och innovativa lösningar som står för cirkulär ekonomi 
och arbetar för att nå de globala målen.

Mål för projektet är:
1. Murberget Friluftsmuseum är ett kompetenscentrum för KKNs behov, inom fler områden än 
byggnadsvård och hemslöjd (byggnadsvård och hemslöjd hör till kärnuppdraget), framförallt hållbarhet, 
vintage, second-hand, hantverk, kulurarvsturism som är näraliggande.

2. Friluftsmuseet erbjuder en tydlig, spännande och innovativ miljö för besöksnäringsföretag och besökare.

3. Västernorrlands museum lyckas väcka intresse för aktörer inom KKN och besöksnäring som har sin bas 
på andra platser i länet. Projektet ska stärka deras verksamhet. Detta ökar antalet besökare, gästnätter och 
arbetstillfällen i länet.

4. Västernorrlands museum har en hållbar modell för samordning och kommunikation av KKN på 
friluftsmuseet.

5. Nätverket runt Friluftsmuseet är tydligt och format tillsammans med viktiga samarbetspartners. Där 
ingår företag, föreningar, museets vänner m fl.

Från dagens läge till det önskade konceptet krävs arbetsinsatser och engagemang. Särskilt behöver nya 
relationer skapas för att det regionala näringslivet ska se Friluftsmuseet som en kreativ arena och resurs vad 
gäller kunskap och kompetens, men även som självklar samarbetspart som tillför värde till den egna tjänsten 
eller produkten. Detta ska byggas genom företagsnätverken Höga kusten Turism och Destination Sundsvall, 
genom workshopar och mässor med mera inom de egna nätverken. Det finns ett intresse för friluftsmuseet 
som arena, visar våra förstudier. Förankringen och behovsanalyserna behöver dock utvecklas och preciseras, 
något som ingår i projektet. Vissa investeringar i byggnader och teknik krävs för att utvecklingen ska vara 
möjlig.

Vi har delat in aktiviteterna i fyra områden. 1. Affärsutveckling, 2. Friluftsmuseet den fysiska miljön, 3. 
Nätverket/Framtiden, 4. Evenemang/Kommunikation.

Konkreta insatser i detta projekt är att utveckla affärsmässigheten, utformningen av evenemang och 
verksamhet, samverkansformerna och kommunikationen kring torget och övriga definierade ytor. Vid torget
kan butiksverksamhet, kontorsytor, samverkansytor och verkstadsytor erbjudas. Hus och ytor som avses är 
utomhusytan: ”torget”, Vulkanska huset som historiskt inrymt bl.a. leksaksaffär, och Hellströmska huset som 
bl.a. inrymt optiker. I projektet inryms också utveckling av scenen på friluftsmuseet, där evenemang ska 
etableras, entréerna som behöver utvecklas för projektets syften inom KKN, samt ett konceptarbete avseende 
Åvike herrgård, som i nästa steg och utanför detta projekt ska utvecklas till en affärsmässig arena. Dessutom 
ingår hur vi som museum kan utvecklas affärsmässigt tillsammans med andra aktörer i regionen, aktörer som 
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inte nödvändigtvis är närvarande på vårt område, men som kan finnas med i nätverket digitalt eller mer sällan 
vid aktiviteter som workshops eller marknader. På så vis kan museet bli en fortsatt stödjande aktör för 
näringen. Aktiviteterna i projektet utgår från uppbyggnad av KKN, turism och innovativa lösningar som står 
för cirkulär ekonomi och arbetar för att nå de globala målen.

4. Bakgrund och omvärld 
4.1 Bakgrund
Murbergets Friluftsmuseum etablerades 1913 och är med drygt 80 byggnader ett av landets största. I sitt 
ursprung som Norrlands kulturhistoriska museum genomsyrades det av en pedagogisk tanke där besökaren 
skulle få en inblick i äldre tiders liv och byggnadskonst. Idag berättar Friluftsmuseet dessutom Västernorrlands 
rika historia ur många fler aspekter. De pedagogiska tankarna anpassas till de större och nutida perspektiven 
hållbarhet och innovation, vilka står i fokus för utvecklingen på Friluftsmuseet. Här ryms numera också frågor 
om biologisk mångfald, hållbara livsformer, kreativt skapande och lek i ett sammanhang. Med ca 100 000 
besökare per år är det ett för länet viktigt besöksmål. Under de drygt 100 åren har samverkan med föreningar 
och olika aktörer varit centralt för museet, och det finns en lång tradition av evenemangs- och 
programsamordning.

Under 2019 har Kairos Future haft ett uppdrag tillsammans med Höga Kusten Destinationsutveckling och 
Västernorrlands museum att identifiera och prioritera några satsningar som skulle positionera Murbergets
Friluftsmuseum som ett långsiktigt hållbart och attraktivt besöksmål och levande mötesplats i och för regionen. 
Viktiga slutsatser i rapporten är att platsen har särskild potential att bli en levande och naturlig mötesplats för 
många olika målgrupper. Ortsbor, länsbor och långväga besökare såväl som kulturella och kreativa näringar, 
näringsliv, skolor och utbildningar som är nyfikna på att uppleva Västernorrlands ursprung. Detta både tack 
vare Friluftsmuseets unika autenticitet (museet kan erbjuda upplevelser i fyra århundraden inom en promenad 
på 300 meter) och dess regionala roll och breda förankring, men även då det idag saknas en naturlig mötesplats 
mellan kulturens ursprung och näringslivet i Västernorrland. Ett tomrum som Friluftsmuseet kan fylla och 
därmed skapa positiva effekter för hela regionen. Sammanfattningsvis visar analysen att Friluftsmuseet har sin 
styrka i det vackra området och historien kopplad till platsen. I en av förstudien genomförd SWOT-analys 
identifierades även det stora området med ca 80 kulturhistoriska byggnader, stora evenemang, uppvisandet av 
ett brett kulturarv från regionen, stor museal kompetens på museet ifråga om plats, byggnadernas historia och 
traditionella hantverk som styrkor i en potentiell utvecklingssatsning. I förstudien presenterades ett 
konceptförslag med fokus att utveckla områden som kan bidra till regional tillväxt och skapandet av nya 
arbetstillfällen. Se bilaga.

I förstudien Murberget Friluftsmuseum – centrum för kulturarv, hållbarhet och kulturella och kreativa 
näringar, som tagits fram under 2019-2020, har kommuner, myndigheter, företagare och föreningsliv i länet 
intervjuats. Avsikten är dels att förankra friluftsmuseet som möjlig arena för en regional verksamhet dels att 
få fram vad olika parter i länet saknar vad gäller arenor för KKN och kompetensförsörjning kring
kulturturism. Många av svaren ligger i linje med Kairos Futures förstudie. Dessutom förs helhetsperspektiven 
fram, det vill säga att föra samman utbildningar, eventföretag, hantverkare, KKN med flera då de dels lockas 
av att stödja varandra dels arbetar för liknande synsätt när det gäller hållbarhet, kreativitet och kulturarv. 
Långa perspektiv och kunskap om hållbarhet är dessutom ett bra sätt att nå hela familjer. Likaså finns 
naturliga regionala kopplingar till näringslivet både i KKN, besöksnäring, gröna näringar och det för regionen 
mer traditionella näringslivet.

Koppling till regional utvecklingsstrategi - RUS

I den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland betonas vikten av att bevara kulturmiljöer och att 
stärka ett rikt kulturliv. Detta bidrar till attraktivitet och tillväxt i kombination med att satsa på kulturella och 
kreativa näringar. I det här sammanhanget, där Västernorrlands museum har ett länsuppdrag för bevarande, 
tillgängliggörande och samverkan inom kulturmiljö- och kulturarvsvård, arbetar museet direkt för RUS:ens 
måluppfyllelse genom att utveckla Murberget friluftsmuseum som arena.

Västernorrland som destination

Västernorrlands län är inte en destination utan flera. I länet ingår landskapen Medelpad och Ångermanland, med 
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olika förutsättningar och olikartade kulturarv. Besöksnäring och KKN ser också olika ut i de olika delarna av 
länet. För Västernorrlands museum är hela länet centralt, och vi samarbetar med de olika delarna och inom de 
olika sammanhangen. Våra viktigaste partner är destinationsbolagen i Sundsvallsregionen och i Höga kusten. 

Höga kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Gästnätterna har ökat med 66 % mellan 
2010 och 2019. 
Destination Sundsvall lockar många besökare med storslagen natur, god mat och äventyrliga 
naturupplevelser.

För båda dessa destinationer bidrar vi med kunskap och lyfter vi fram besöksmål med kulturarvsvärde som 
hällristningarna i Näsåker, pilgrimsleden S:t Olavsleden, Haverö strömmar och liknande platser, och detta 
vidareutvecklar vi i museets ordinarie uppdrag.

I detta projekt handlar det om att skapa förutsättningar för företagare och blivande företagare från hela länet att 
ta del av mötesplatsen. Kortare samverkansaktiviteter, kontinuerlig etablering på friluftsmuseet, digitala 
aktiviteter för kunskapsutveckling etc – det finns många olika möjligheter.

I detta projekt handlar det också om att utveckla besöksnäringen och turismen, både på friluftsmuseet och i hela 
länet. Vi vet genom undersökningar att de naturintresserade besökarna har ett stort intresse för kultur och 
kulturarv. De utländska besökare som vill uppleva regionen och Friluftsmuseet vill uppleva svensk och kanske 
specifikt norrländsk kultur och livsstil, natur och njuta av god mat och dryck. Besökaren vill få en sann och 
verklig upplevelse och få nya kunskaper, och det är museets uppgift att skildra och lära ut om kulturarvet. 
Levandegjort vardagsliv skapar en känsla av det autentiska och ger besökaren möjligheter att relatera. Ju mer 
som finns samlat på en begränsad yta, desto bättre - matkultur, boende och upplevelser om norrländskt liv i 
historiska miljöer.
Alla dessa delar bör Friluftsmuseet bygga på för att bli ett attraktivt besöksmål och för att kunna stötta aktörer i 
länet som kompetens- och utvecklingscentrum och mötesplats. Idag finns en tydlig möjlighet att utveckla
kopplingen mellan Friluftsmuseet och det regionala näringslivet då detta efterfrågats i förstudierna. Intresset 
som finns hos besökare för svensk kultur och kulturarv tillsammans med den starka tillväxten inom 
besöksnäringen gör att det finns stor potential i att stärka sambanden för att skapa tillväxt och nya 
arbetstillfällen inom både besöksnäring och kulturella och kreativa näringar.

4.2 Omvärld och samverkan

En av de utvecklingsprocesser som Friluftsmuseet står inför är att gå från att låta den fysiska miljön blir arena
för samverkansaktörer, evenemang, kommersiell aktivitet och utställningsverksamhet. En annan 
utvecklingsprocess är att museet behöver bygga samverkansmetoder och digitala arenor. 

Central är samverkan med näringslivet, för att skapa möjligheter till gemensam utveckling:

etablera nya, innovativa affärsidéer inom KKN, här kan inkubatorer som Bizmaker vara behjälpliga
Samverkan med konstnärer, slöjdare, hantverkare och återbrukare, mathantverkare och 
trädgårdsentreprenörer med flera inom KKN som etablerar sig på området kontinuerligt eller vid 
specifika tidpunkter eller deltar i kunskapsförmedlingsinsatser och närverkssatsningar.
de gröna näringarna och regionala smakentreprenörer inom tillverkning, förädling, servering och 
försäljning,
skapandet av arenor för evenemang (utescen, kulturhistoriska miljöer, sammanhang) och därmed 
samverkan med arrangörer och besöksnäringsföretag i olika paketlösningar; artister, producenter etc. 
med andra regionalt viktiga näringar utifrån ambitionen att skapa möjligheter till satsningar och 
sponsring på Friluftsmuseet

Västernorrlands museum samarbetar sedan tidigare med bildningsförbund och folkhögskolor. Genom detta 
projekt har vi möjligheter att utöka samverkan med föreningsliv inom andra områden, mot natur, samhälle och 
turism, men framförallt stärka kopplingen till regionalt näringsliv. Vi har i andra projekt inlett samtal med 
Byggnadsvård Mitt som är regionens och Jämtlands nätverk av byggnadsvårdsföretag samt med Träakademin
och Göteborgs universitet (Hantverkslaboratoriet DaCapo i Mariestad) för att på sikt skapa ett 
byggnadsvårdscentrum på Murberget. Byggnadsvårdutvecklingen pågår redan inom ramen för museets egen 
kärnverksamhet, och är enbart indirekt en del av detta projekt. Kontinuerligt samarbetar vi med Härnösands 
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folkhögskola, hittills mest kring gemensam innehållsutveckling av kutlur, men det pågår ocskå ett samarbete 
gällande boende och matkultur samt trädgård.

Regionens utbud av lokal mat och dryck bygger till stor del på vårt kulturarv. Det pågår många spännande 
initiativ inom området för närvarande. Det Friluftsmuseet kan tillföra i denna utveckling är kopplingen till 
platsens historia i miljöer som byggnaderna kring torget, scenen, och i Åvike herrgård. Här kan det skapas 
många spännande processer, produkter och upplevelser även inom mathantverk. Med den utvecklingen kan vi 
skapa ytterligare mötesplatser för måltidsturism och lokala smaker kopplat till kulturarvet. I annat planerat 
utvecklingsprojekt kommer så småningom Spjutegården integreras i utvecklingen.

Vidare, samverka med följande parter:

Höga Kusten Turism, det näringsägda marknadsbolaget, som ägs av ca 90 företag, är en viktig resurs för 
projektet och knyter samman destinationens näringsidkare och fungerar som destinationens samlade säljkanal.

Visit Sundsvall och Höga Kusten Destinationsutveckling är de två destinationsutvecklingsorganisationerna i 
länet. Dessa blir viktiga samarbetspartners i projektet.

Visit Sweden är kommunikationsbolaget för Sverige. Via dem marknadsförs svenska destinationer och 
upplevelser med målet att öka människors lust att resa till landet. Vi vill upprätta kontakter i projektet och 
sedan tidigare finns etablerade samarbeten mellan HK Destinationsutveckling, Destination Sundsvall och Visit 
Sweden.

Bizmaker - De företag som deltar i projektet som passar BizMakers erbjudande kommer kunna erbjudas 
affärsutvecklingsstöd genom BizMakers ordinarie inkubatorprogram.

Pågående projekt där samverkan bedöms vara till gagn för bägge parter: 

Naturturism i Resele, är ett Leader-projekt med syfte att utveckla unika natur- eller kulturupplevelser 
som bidrar till ökad sysselsättning och ökade intäkter för lokala entreprenörer. Här finns en önskan om 
vidareutvecklad samverkan kopplad till turismutveckling.
Destination Kvarken, drivs av Kvarkenrådet i samarbete med Visit Umeå och Höga Kusten 
Destinationsutveckling med syfte att attrahera utländska besökare till Kvarken-regionen och vårt 
gemensamma världsarv. 
Arena Höga Kusten inland, drivs av Sollefteå kommun med syfte att utveckla besöksnäringen i 
Junseleområdet. Höga Kusten på Export drivs av Höga Kusten Destinationsutveckling med syfte att 
öka andelen utländska besökare till Höga Kusten. Här finns ett utbyte som kan fördjupas.
- SMAK 63, som drivs av Leader Höga Kusten och LRF:s avslutade projekt (numera 
samverkansplattform) Framtidens Smakdestinationer.
Leader Mittland Plus: Samarbete är sedan tidigare etablerat med projekten Förstudie Hembygdsgårdar 
i Medelpad (avslutat) och Skatans kulturarv för besöksnäringen. Fiskemuseum Lörudden,
Pilgrimsleden S:t Olav med flera projekt bör vara värdefulla att samverka med.
Friluftsmuseerna inom Sundsvalls museum (Norra berget, Svartviks industriminne och Gudmundtjärn)
är etablerade samverkansparter för länsmuseet, och har ett pågående samarbete med etablering av 
konstnärer och hantverkare i Svartvik. I övrigt samverkar vi genom utbyte mellan friluftsmuseerna, 
kring förmedling och tillgängliggörande av kulturmiljöer och kulturarvsupplevelser. Även 
Örnsköldsviks museum är intresserad av samverkan, och ytterligare aktörer inom museisektorn i länet.
Museinätverk Norr – de sex nordliga länens länsmuseer (ny kunskap och ökat samarbete) samverkar
vi, liksom i projektet Sveriges största museum, inom affärsutvecklande frågor. Båda dessa projekt är 
finansierade av Kulturrådet.

4.3 Koppling till det regionala näringslivet
Att friluftsmuseet får en mer central roll inom den regionala besöksnäringen och KKN blir betydelsefullt 
både för näringsidkarna inom Destination Sundsvall och Höga Kusten. Ett attraktivt besöksmål som lockar 
fler besökare till området ökar turismomsättningen och genererar nya arbetstillfällen i både det primära och 
sekundära ledet. Att Västernorrlands museum stärker förmedlingen av kompetens till KKN och stärker sin 
samordning av verksamheten blir också mycket betydelsefullt för KKN som får förbättrade möjligheter.
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Särskilt när båda destinationerna nu intensifierar sitt engagemang på utländska marknader är Friluftsmuseet 
ett strategiskt viktigt besöksmål då långväga gäster sätter särskilt stor vikt vid att uppleva värdlandets seder 
och bruk. Kan det då även innehålla lärande upplevelser, boende i unika miljöer och unika lokala 
smakupplevelser, då stärks regionens attraktionskraft desto mer. Detta är också ett samarbete som vi ser att vi 
kan stärka mellan Murberget friluftsmuseum och Sundsvalls museums friluftsmiljöer. Eftersom museet 
kommer att kunna stärka kunskapsförmedling och nätverkande för KKN, så kommer det stötta aktörer runt 
om i länet.

I Höga Kusten har näringen valt att organisera sitt samarbete i en medlemsägd ekonomisk förening, Höga 
Kusten Turism, (HKT). Föreningen har i dagsläget ca 90 medlemmar/ägare. Uppdraget är att arbeta med 
marknad, försäljning och paketering. HKT är en nyckelaktör i projektet, och länsmuseet sitter med i 
HKTs styrelse. Många av aktiviteterna riktar sig direkt till medlemsföretagen och man är samtidigt 
mottagare av många av projektets resultat. HKT deltar också i projektets styrgrupp och arbetsgrupp.

Som medlem i Höga Kusten Turism och en aktiv samarbetspart till HK Dest är Västernorrlands museum en 
aktiv part i länets besöksnäring. Kopplingen till det regionala näringslivet både i söder och norr är central i
detta projekt, där museet både är en uppdragsgivare, samarbetspart och arena för näringslivet. Därför är 
Destination Sundsvall representerat i styrgruppen och blir en viktig kanal för samarbeten i Medelpad.

Västernorrlands museum har som kulturhistoriskt museum och mötesplats kompetenser som näringslivet 
behöver för sin utveckling, inte minst inom kulturella och kreativa näringar. Dels finns teoretisk kompetens, 
men på museet finns också praktisk hantverks-, byggnads-, utställnings-, föremåls-, material-, bevarande-,
och slöjdkunskap som är viktig för dessa näringar.

Den kulturella och kreativa näringen (KKN) räknas till framtidens basindustri i Sverige eftersom den 
genererar innovationsdrivna tjänster med högt värde. KKN-aktiviteter ökar även attraktiviteten för en plats 
vilket i sin tur leder till inflyttning. KKN inkluderar områden som arkitektur, webb-design, spelutveckling, 
design, film, fotografi, konst, litteratur, media, marknadsföring, kommunikation, mode, musik, teater, 
hantverk och dans.

Västernorrland är en kraftfull och dynamisk miljö inom de kreativa näringarna med omfattande verksamhet 
inom både tjänstesektor, upplevelseföretag, mathantverkare med mera. Inom offentlig sektor finns arkiv, 
scenkonst, bibliotek, science center och museer. Det finns goda förutsättningar att koppla friluftsmuseets 
verksamhet till KKN och företag inom besöksnäringen i regionen och därigenom skapa tillväxt och 
utveckling hos alla parter.

Visit Sweden, som är statligt ägt, med uppdrag att marknadsföra Sverige utomlands har stor kunskap om den 
utländska besökaren. Målgruppen som marknadsaktiviteterna för Sverige riktar sig till kallas den "globala 
resenären". Den globala resenärens starkaste drivkrafter för att resa till Sverige på semester är att koppla av 
och slippa rutiner, uppleva nya städer och platser, ha roligt och uppleva nya saker tillsammans. De vill också 
lära sig något nytt om landet de besöker, uppleva svensk kultur och livsstil, naturen samt njuta av god mat 
och dryck. Det finns mycket kunskap och resurser på Murberget som attraherar den globala resenären. De 
regionala destinationsbolagen har nära kontakt med Visit Sweden och söker den globala resenären i detta 
samarbete.

Mat har blivit en viktigare anledning att resa till Sverige. Måltidsupplevelser som svensk fika, och 
nyskapande toppkrogar verkar falla utländska besökare i smaken. Nästan 40 % av de resenärer som Visit 
Sweden vänder sig till i sin Sverigemarknadsföring vill ägna sig åt kulinariska upplevelser under ett besök i
Sverige. Utländska besökare i Sverige spenderar 38 miljarder kronor på restauranger och kaféer samt på 
inköp av livsmedel. En ökning med 200 % sen år 2000. Om Friluftsmuseet ska kunna utvecklas till en 
destination i destinationen så behöver fokus läggas på att utveckla den kulinariska upplevelsen. Detta görs i 
detta projekt enbart genom utvecklingen av torgmiljön, men satsas på ytterligare i ett annat tilltänkt 
utvecklingsprojekt av Spjutegården. 

Och det är inte enbart besöksnäringen som kommer att utvecklas av friluftsmuseet som kompetenscentrum 
och mötesplats. I övergången mot ett mer hållbart, cirkulärt ekonomiskt och återvinningsbaserat samhället 
kommer de tjänster som erbjuds via KKN på friluftsmuseet att ingå i de behov som människor har i sitt 
vardagsliv.
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4.4 EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet bidrar till att öka välståndet i regionen, det har dock inte någon konkret samverkanspart i något 
annat medlemsland. I detta projekt stärks konkurrenskraft och välstånd genom forskning och utveckling inom 
kulturturismen och genom att fördjupa denna marknad med smart och hållbar tillväxt.

Här ser vi både sociala och kulturella faktorer, inte minst för ökad folkhälsa. Inom friluftsmuseets uppdrag i 
detta projekt hanterar vi klimatanpassning och krisberedskap, koppling till kulturella upplevelser och 
kunskapsförmedling med fokus på hållbara livsformer.
Förutsättningar skapas för nya produkter och tjänster, fler besökare och en ökad lönsamhet för de olika 
aktörerna.

5. Mål och resultat 
5.1 Mål
Övergripande mål med projektet:
Friluftsmuseet blir en naturlig och attraktiv arena för verksamheter inom KKN lokalt och regionalt året runt, 
så att turismen ökar och tillväxten i länet stärks.
Samverkan med kulturella och kreativa näringar utvecklas vid Västernorrlands museum till en självklar och 
långsiktig del av Friluftsmuseets verksamhet, och som stärker tillväxt och turism.
Hela projektet utgår från uppbyggnad av KKN, turism och innovativa lösningar som står för cirkulär ekonomi 
och arbetar för att nå de globala målen.

Mål för projektet är:
1. Murberget Friluftsmuseum är ett kompetenscentrum för KKNs behov, inom fler områden än byggnadsvård 

och hemslöjd (byggnadsvård och hemslöjd hör till kärnuppdraget), framförallt hållbarhet, vintage, second-
hand, hantverk, kulurarvsturism som är näraliggande.

2. Friluftsmuseet erbjuder en tydlig, spännande och innovativ miljö för besöksnäringsföretag och besökare.
Västernorrlands museum lyckas väcka intresse för aktörer inom KKN och besöksnäring som har sin 
bas på andra platser i länet. Projektet ska stärka deras verksamhet. Detta ökar antalet besökare, 
gästnätter och arbetstillfällen i länet. 

3. Nätverket runt Friluftsmuseet är tydligt och format tillsammans med viktiga samarbetspartners. Där 
ingår företag, föreningar, museets vänner m fl.

4. Västernorrlands museum har en hållbar modell för samordning och kommunikation av KKN på 
friluftsmuseet.

Resultatmål för varje aktivitetsområde
(se bilagan projektlogik): 

För att nå dessa mål behöver aktiviteter 
genomföras och dessa aktiviteter ska nå 
specifika resultat:

1/ Inom aktivitetsområde affärsutveckling

De kompetensområden som finns på Västernorrlands museum och som behöver finnas 
till hands för projektets målgrupp, KKN, ska vara integrerade i paketen som 
utvecklats. Museets egna verksamheter svarar upp mot utvecklingen av KKN, genom 
att parallellt komplettera företagens erbjudanden med museets paketerade 
kulturarvsberättelser (t.ex. lokal företagshistoria, vardagsberättelser, kunskap om 
hantverk och mode förr osv.)

Museets kommunikation är utvecklad digitalt och på plats och når ut med 
mötesplatsen och de paketerade erbjudandena samt att fånga upp intressenter. KKN
marknadsförs och berikas med fördjupad kommunikation från museet.

Det finns en god kontakt och strukturerad samverkan mellan museet, KKN och 
företagsinkubatorer, t.ex. Bizmaker. Detta är en del också av samverkan och 
nätverkande, men en nödvändig del för att affärsutvecklingen ska fungera.
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Det har utvecklats en modell för företagssponsring i de aktuella utvecklingsområdena.

 
En affärsplan har tagits fram för Åvike Herrgård.

2/ Inom aktivitetsområde friluftsmuseet som fysisk miljö

Vissa anpassningar av bebyggelse kring torget är gjorda för att passa den nya 
verksamheten med KKN. (Underhållsåtgärder på husen sköts inom museets 
ordinarie verksamhet, här handlar det om specifika anpassningar för de KKN-
verksamheter som kommer att finnas på området kontinuerligt, eller anpassningar 
som behöver göras för att passa för marknader, workshops, framträdanden etc). 
Här handlar det om åtgärder vid torget, i Hellströmska huset, i Vulkanska huset 
samt åtgärder vid scenen.

Tre tydliga entréer till området är formgivna och uppförda och det finns flyttbara 
staket för att kunna ta betalt. Dessa entréer ska synliggöra friluftsmuseet som en 
arena för KKN och skapa intresse för turister. Entreerna är tydliga och ser också 
till att markera vart området börjar och slutar. Entréerna är avgörande för att kunna 
ta betalt 

3/ Inom aktivitetsområdet nätverk, samarbete och metoder

Nätverket som friluftsmuseet har, har utvecklats och stärkts för projektets syften. Efter 
projektet slut finns ett tydligt nätverk runt museet, av minst fem parter med uttalat 
ansvar. Där ingår museets vänner, föreningar och företag. Samarbetsformerna regleras 
i avtal.
Det finns en hållbar modell för hur friluftsmuseet samarbetar med kulturella och 
kreativa näringar - Friluftsmuseet har en stabil och långsiktig organisering av den 
affärsmässiga verksamhet som ingår i projektet.

4/ Inom aktivitetsområdet evenemang/kommunikation

Friluftsmuseet har utvecklats till en plats och arena för andras evenemang och evenemang i samverkan.
Museets roll är tydlig och det finns en modell för samverkan inom olika områden och på museets olika 
platser. Avtal finns och utvecklas.

Museets kommunikation är utvecklad digitalt och på plats och når ut med 
mötesplatsen och de paketerade erbjudandena samt fångar upp intressenter. KKN 
marknadsförs och berikas med fördjupad kommunikation från museet. Inom ramen för 
den ryms produktion av material, marknadsaktiviteter och PR.

 
Det har utvecklats en modell för företagssponsring i de aktuella utvecklingsområdena. 
Inom ramen för den ryms produktion av material, marknadsaktiviteter och PR.

5.2 Målgrupper
Projektet har flera målgrupper. Primär målgrupp är små och medelstora företag verksamma inom besöksnäring 
och kulturella och kreativa näringar i destinationen/regionen. Målgrupp är också potentiella företagare. Dessa 
kommer att delta i många av projektets aktiviteter och vara mottagare av projektets resultat. En av projektets 
sekundära målgrupper är besökarna till museet och dess upplevelser - både nationella och internationella 
besökare. Sekundär målgrupp är också museet självt och andra museer i regionen (t.ex. Sundsvalls museum 
och Örnsköldsviks museum), som genom projektet kommer att kunna utvecklas som mötesplats och 
kompetenscentrum, framförallt till gagn för näringslivets utveckling och tillväxt, men självklart också för att 
fler besökare kommer att söka sig till anläggningarna. Det är oerhört viktigt att näringssektorn och 
kultursektorn närmar sig varandra. Detta projekt stärker samverkan, något som är lika viktigt för näringslivet, 
som för kultursektorn.
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5.3 Förväntade effekter på lång sikt

Friluftsmuseet har så småningom en långsiktig organisering och finansiering av sin affärsmässiga verksamhet 
inom ordinarie verksamhet, och detta projekt bidrar till att lyckas med detta.

När projektet är avslutat har utvecklingen påbörjats mot ett långsiktigt hållbart kompetenscentrum, mötesplats 
och besöksmål med fokus på kulturarv och historia, samtid och framtid. Unika är de metoder och 
samverkansformer mellan företagare, offentlig sektor och civilsamhälle som används för att skapa 
långsiktigheten. Murberget friluftsmuseum är för många besökare det första mötet med västernorrländsk 
kultur och historia, och hänvisar i rollen vidare till andra aktörer och fördjupad kunskap om länet. Murberget 
friluftsmuseum är genom samverkan med regionala företagare Västernorrlands kompetenscentrum och 
mötesplats inom byggnadsvård, hantverk, slöjd och andra kulturella och kreativa näringar och med ett särskilt 
fokus på hållbar utveckling och innovation. Murberget friluftsmuseum erbjuder efter paketering och
kommunikation och i samverkan rätt upplevelser, produkter och tjänster till målgrupperna. 

EN långsiktig effekt är också att företagarna inom KKN och som finns runt om i länet har börjat se 
Västernorrlands museum som en tillförlitlig part i sina etableringar och utvecklingsarbete, och de ser 
friluftsmuseet som en arena för olika aktiviteter.

Barnkonventionen och de globala målen/Agenda 2030 är integrerade i alla delar av projektet. 

Museet har fler besökare och ökad omsättning, och samarbetsavtal med det regionala näringslivet har 
etablerats. Företagen har ökad omsättning och ökat antal kunder. Västernorrlands museum blir med 
Friluftsmuseet en förebild för nya koncept gällande hållbara och tillväxtskapande funktioner inom kulturarv 
och kulturmiljö.

6. Organisation och genomförande 
6.1 Projektorganisation
Projektets styrgrupp: I den ingår representant från Region Västernorrland, Härnösands kommun, Höga 
Kusten Destinationsutveckling AB, Höga Kusten Turism, Visit Sundsvall/Destination Sundsvall,
Mittuniversitetet, Västernorrlands museum och projektledare. Det är möjligt att adjungera fler till styrgrupp 
och projektgrupper: Bizmaker, Norra berget m.fl.

Det operativa arbetet i projektet kommer att genomföras av projektgruppen. Den leds av en projektledare, 
som arbetar med affärsutveckling och som anställs i projektet. I arbetsgruppen anställs även en 
kommunikatör/upplevelsesäljare. Här ingår dessutom länsmuseets projektkoordinator och länsmuseets 
fastighetskoordinator. Flera medarbetare från länsmuseet kommer att medverka i olika delar i projektet
relaterat till samverkan mellan museiverksamhet och KKN och kommunikation av dessa. Det kommer att 
kopplas en projektekonom till arbetsgruppen; projektekonomen är anställd i Härnösands kommun.

Det kommer tillsättas arbetsgrupper inom de olika delområdena. Projektet kommer att använda sig av 
befintliga samverkansstrukturer, de kommer att utgöra referensgrupper vid behov, som t.ex. Höga Kusten 
Turisms styrelse.

6.2 Arbetssätt

Bestående resultat åstadkoms genom trovärdighet, förankring och långsiktighet. Kommunikation 
och involverade arbetssätt är centralt för att göra rätt saker i projektet.

Överlevnad och långsiktighet: 
Efter projektet har vi stabila nätverk och samarbetsformer. 

Avstämning och uppföljning: 
Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger per år. Vid dessa ges utförlig rapportering som 
innehåller både resultat, läge, framsteg och riskanalys. Projektkoordinatorns uppgift i 
arbetsgruppen är att bevaka resultat, planering och risk.
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Hållbarhetsaspekter

Ett av projektets övergripande mål är att arbeta mot de globala målen samt arbeta för cirkulär 
ekonomi.

Företagande: Det är viktigt att projektet siktar på långsiktigt och hållbart småföretagande. Skalan 
och finansieringen i satsningarna ska bygga på att verksamheten och samarbetet hos såväl 
småföretag som föreningar och institutioner kan fortsätta efter projektets slut. En viktig aspekt är 
därför att utveckla de delar där vinster finns med samarbetet.

Miljö: 
Projektet har miljö och hållbarhet som en grundläggande hållning. Traditionella hantverk är inte 
genomgående bara av godo för miljön, den kunskapen är viktig att inse och att förhålla sig till 
när kulturarv diskuteras. Vad som är kulturarv idag utgår från vår tids värderingar, i dessa ingår 
kunskap och förståelse för att det förflutna ska kunna avläsas även i framtiden. Idag anser vi att 
långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är viktig för utvecklingen, men vad 
kommer vi att anse om tio eller tjugo år? Det är därför viktigt att känna till förhållningssätt till 
miljön även i tidigare perioder; för 50 år sedan eller för 100 år sedan och ta lärdom av detta.

I projektet kommer mångfaldsfrågorna att bevakas och utgå från den mångfaldsplan som finns i 
länsmuseet. Avsikten är följaktligen att bjuda in deltagare med olika bakgrund och som kan 
bidra med kunskap från andra håll.

Jämställdhetsperspektiv bevakas i alla länsmuseets sammanhang och utgår från länsmuseets 
jämställdhetsplan. Vi bedömer att länsmuseet har hög kompetens på området och vet att vi väver 
in dessa aspekter i alla utåtriktade aktiviteter.

Jämställdhet och mångfald i samhället är några av de aspekter som museerna bevakat och 
analyserat under åtminstone 30 år och bevakas ur många aspekter som funktionsvariation, kön, 
identitet, uttryck och etnicitet.

Det finns en icke försumbar forskning kring kulturarv och förvaltning och kring turism, som 
lyfter fram ytterligare perspektiv, nämligen mellan offentlig och enskild i meningen 
myndigheter och institutioner i förhållande till enskilda företagare, civilsamhälle med flera. 
Samhällets hållbarhet i den meningen handlar om att det ska vara möjligt och kanske till och 
med intressant att bedriva verksamhet inom kulturella och kreativa näringar och besöksnäring, 
där de offentliga parterna tar hänsyn till och utbyter erfarenhet kring kulturella aspekter och 
identiteter i en bredare miljökontext. Projektet kommer därför att ha kommunicerande 
följeforskning för att ge inspel till verksamhet inom projektet och i förhållande till andra parter, 
offentliga såväl som enskilda.

Kommunikation, fysisk och digital, sker löpande riktat till målgrupperna och allmänt till media. 
Företag och enskilda bjuds in till workshopar och företagsmöten - det är en central del i 
projektet.
Resultaten sprids genom publicering och genom konferenspresentationer.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?

Projektet är tydligt avgränsat från ordinarie verksamhet, och det finns inget i detta projekt som ingår i det 
ordinarie uppdrag som museet har fram t.o.m. 2022. Inom de utvecklingsområden som museet har som sitt 
uppdrag ryms aktiviteterna i detta projekt. Vid projektets slut behöver de faktiska resultaten utvärderas och det ska 
återigen vara tydligt och klart vad som tillhör museets ordinarie uppdrag och vad som tillhör utvecklingen av 
KKN och det affärsmässiga uppdraget.

6. Aktiviteter 
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Extern kommunikation och resultatspridning

Genomförs av Länsmuseets ordinarie kommunikationsverksamhet. Detta sker både digitalt och fysiskt. Det är 
angeläget att resultat förmedlas både som lärdomar och ny kunskap.
Den externa kommunikationen och resultatspridning i projektet kommuniceras också i projektet, när det är nya 
utvecklade paket etc. 

 

Delaktivitet Startdatum  Slutdatum Kostnad

Affärsutveckling 2021-01-01 2022-12-31 960 + 90 + 80 + 840 = 1 970

En inom projektet anställd affärsutvecklare, med erfarenhet av kommersialisering och intresse för kulturhistoria har till 
uppgift att utveckla Friluftsmuseets och KKNs tillgångar till affärsmässigt hållbara koncept och att koordinera samarbetet 
med företag. Förstudien har identifierat friluftsmuseet som en möjliggörare och problemlösare för det regionala näringslivet.
Affärsutvecklaren påvisar potentialen för: - Ateljéer, utescen, showrooms, butiker och kontors/mötesmöjligheter -
Evenemangsarenor för evenemangsarrangörer - Kreativa möteslokaler för näringslivet -.
Projektet är viktigt för att testa metoder för besöksmålsutveckling av en kulturarvsdestination - en besöksmålsutveckling som 
skapar tillväxt hos företag utifrån museets funktion som mötesplats och kompetenscentrum, men också ett projekt som i sig 
skapar arbetstillfällen på både kort och lång sikt. Att utforska och skapa samverkansformer för länsmuseum och företagare är 
angeläget, med tanke på de viktiga närmanden som behöver ske mellan dessa sektorer.
Friluftsmuseet utgör en viktig kulturarvsresurs för regionen, som idag inte nyttjas för att stärka företagandet inom KKN och 
besöksnäring. Vi vill med detta projekt hitta former det detta. Detta är en ny kompetens som behöver byggas upp.

1/ Inom aktivitetsområde affärsutveckling

Museets egna verksamheter ska formas för att svara upp mot utvecklingen av KKN, 
genom att parallellt komplettera företagens erbjudanden med museets paketerade 
kulturarvsberättelser (t.ex. lokal företagshistoria, vardagsberättelser, kunskap om 
hantverk och mode förr osv.)

Museets kommunikation utvecklas digitalt och på plats för att nå ut med mötesplatsen 
och de paketerade erbjudandena för att fånga upp intressenter. KKN ska 
marknadsföras och berikas med fördjupad kommunikation från museet.

God kontakt och strukturerad samverkan ska etableras mellan museet, KKN och 
företagsinkubatorer, t.ex. Bizmaker. Detta blir en del av samverkan och nätverkande;
en nödvändig del för att affärsutvecklingen ska fungera.

 
En modell för företagssponsring utvecklats i de aktuella utvecklingsområdena.

 
Affärsplan tas fram för Åvike Herrgård. Den kan sedan ligga till grund för senare 
investeringar som görs i den miljön – investeringar i Åvike herrgård ingår inte i detta 
projekt. Det finns ett visst externt intresse att nyttja miljön; intresset kan utvecklas och 
befästas nu.

Utveckla friluftsmuseet – den fysiska miljön 2021-01-01—2022-12-31 1 000 k + 120 k + 100 k = 1 220 000

2/ Inom aktivitetsområde friluftsmuseet som fysisk miljö

Vissa anpassningar av bebyggelse kring torget görs för att passa den nya 
verksamheten med KKN. (Underhållsåtgärder på husen sköts inom museets 
ordinarie verksamhet, här handlar det om specifika anpassningar för de KKN-
verksamheter som kommer att finnas på området kontinuerligt, eller anpassningar 
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som behöver göras för att passa för marknader, workshops, framträdanden etc). 
Här handlar det om åtgärder vid torget för utomhusaktiviteter (marknad, 
evenemang etc.), i Hellströmska huset, i Vulkanska huset samt åtgärder vid 
scenen. Se bilagd plan och separat detaljbudget.

Tre tydliga entréer (Murbergsvägen, Hamnleden, Murbergsskolan) till området
formges och uppförs; flyttbara staket och vissa dragningar med gärdsgård uppförs,
för att kunna ta betalt. Dessa entréer ska synliggöra friluftsmuseet som en arena för 
KKN och skapa intresse för turister. Entréerna är tydliga och ser också till att 
markera vart området börjar och slutar. Entréerna är avgörande för att kunna ta 
betalt.

Nätverk samarbete och metoder

3/ Inom aktivitetsområdet nätverk, samarbete och metoder 80 k + 100 k = 180 k

Nätverk för friluftsmuseet utvecklats och stärkts för projektets syften. Målet är att det
ska finns ett tydligt nätverk runt museet av minst fem parter med uttalat ansvar. Där 
bör ingå museets vänner, föreningar och företag. Samarbetsformerna ska regleras i 
avtal.

Det tas fram en hållbar modell för hur friluftsmuseet samarbetar med kulturella och 
kreativa näringar - Friluftsmuseet ska ha en stabil och långsiktig organisering av den 
affärsmässiga verksamhet som ingår i projektet.

 
Evenemang/kommunikation

4/ Inom aktivitetsområdet evenemang/kommunikation 420 k + 90 000 = 510 k

Friluftsmuseet ska utvecklats till en plats och arena för andras evenemang och evenemang i samverkan.
Museets roll ska vara tydlig och det ska finnas en modell för samverkan inom olika områden och på 
museets olika platser. Avtal tas fram.

Evenemang/Utbud paketeras och säljs

Museets kommunikation är utvecklas digitalt och på plats och når ut med mötesplatsen 
och de paketerade erbjudandena. Här ska KKN marknadsföras och berikas med 
fördjupad kommunikation från museet. Inom ramen för dtta ryms produktion av 
material, marknadsaktiviteter och PR.

 
Kunskapsförmedling genomförs till KKN på plats och till KKN i länet inom 
utvecklingsbara områden. 

 
Det ska utvecklas en modell för företagssponsring i de aktuella utvecklingsområdena. 
Inom ramen för den ryms produktion av material, marknadsaktiviteter och PR.

Utvärdering 2022-01-01—2022-12-31 25 000

Utvärdering köps in av extern konsult för att bibehålla oberoende.
I uppdraget ingår mätning av indikatorer enligt ERUF. 

8. Indikatorer 

8.1 Ange investeringsprioritering
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Utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för SMF, särskilt med avseende på internationalisering

8.2 Kvantifiera projektets bidrag i 
följande aktivitetsindikatorer

Kommentarer till 
indikatorerna

Antal företag som får stöd 8 företag Förutom länsmuseet även 
en rad företag som 
kommer att få bättre 
nätverk, större synlighet 
och lyfts fram som 
konsulter i för t ex 
kommuner i 
Mellannorrland.

Antal företag som får stöd 
för att introducera för 
företaget nya produkter

Antal företag som får 
annat stöd än ekonomiskt 
stöd

Sysselsättningsökning i 
företag som får stöd

8.3 Ange programspecifikt mål

8 företag

20 företag SMF kommer att under 
och efter projektet få stöd 
vad gäller synlighet och 
kontaktskapande från 
länsmuseet.

8 heltidstjänster Efter projektets slut finns fem parter 
med uttalat ansvar. Samarbetsformerna regleras i 
avtal.

Förbättra lönsamhet bland företag som aktivt bidrar till klusterinitiativ

Budgetkommentarer mm: 

Resor och logi

Vi uppskattar att personal och deltagare i projektet kommer att behöva resa inom Sverige  3-4 ggr per år under 
2021 och 2022. Kostnaden uppskattas utifrån tågresor och hotellboende; fördelat på all personal i projektet. 
Utifrån Länsmuseets resepolicy ska vi välja de hållbaraste alternativen. Syftet handlar om nätverkande,  
studiebesök, omvärldsbevakning eller presentation av projektet.

Externa tjänster

Affärsutveckling – vi kommer att behöva köpa in konsulthjälp för att utveckla affärsmässiga ”case” kring 
verksamheten på Friluftsmuseet. Det kommer att anställas en affärsutvecklare men det kommer ändå att behövas 
köpa in spetskompetens inom detta område.

Affärsplan Åvike herrgård – herrgården med flera, är viktiga byggnader och resurser för friluftsmuseet. Att 
renovera dem och möjliggöra för kommersiell verksamhet ingår inte i detta projekt. Vad vi däremot vill göra är att 
som ett första steg ta fram en affärsplan för en verksamhet.

Kommunikation/Evenemang: De tjänster som kommer att köpas in avser produktion av 
kommunikationsmaterial. Det ingår även bild och film. Kommunikationen är en viktig komponent i projektet så 
det är angeläget att vi utvecklar en bra strategi för hur vi kommunicerar i framtiden kopplat till friluftsmuseets 
affärsmässiga verksamhet.

Utvärdering: kommer att upphandlas. I uppdraget ingår mätning av indikatorer enligt ERUF. 
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Utredning ”Framtidens organisering”: En konsulttjänst kommer att köpas in för att ta fram ett underlag till den 
här frågan.

Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler

Nätverket: Möteskostnader och ”små evenemang/träffar” för nätverket.

Evenemang/utrustning: T ex ljud, ljus och scen.
Här har det skett flera analyser och upphandlingar genom åren, men ingen av dessa har slutat med inköp då syftet 
med de aktuella tekniska lösningarna varit oklara. Tekniken på detta område har en, i jämförelse med annat i 
denna ansökan, kort avskrivningstid då de tekniska förändras relativt snabbt. Vi vill därför göra upphandling när 
behov och verksamhet är tydligare formad. Vi vet att den kommer att vara flyttbar för att användas på flera platser 
på området. 

Projektets kopplingar till operativa programmet mellersta Norrland

Investeringsprioritering:
3a. Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja 
skapandet av nya företag, inkludera satsningar på företagskuvöser.

Särskilt mål 1 – Avancerad produkt- och tjänsteutveckling främjar tillväxt inom SME.

Aktiviteter:

Aktiviteter där samverkan mellan företag och offentliga aktörer främjar etableringar och investeringar.

Aktiviteter som stödjer företag i avancerad produkt- och tjänsteutveckling genom rådgivningsinsatser som bygger 

på analyser av företagarens specifika behov och förutsättningar.

Aktiviteter som ökar företagens tillgång till kompetens genom företags- och branschgemensamt samarbete kring 

rekrytering och fortbildning

Aktiviteter som utvecklar samiskt företagande.

Målgrupp: Små och medelstora företag i programområdet, potentiella entreprenörer, företagsfrämjande 
organisationer samt beslutsfattare i både offentlig och privat sektor.

3b: Insatser som gynnar företagande baserat på natur- och kulturresurser i programområdet. Särskilt beträffande i 
etablering och utveckling av destinationer och besöksmål med stöd av internationella nätverk och samarbetsorgan.

Aktivitetsindikatorer:

Sysselsättningsökning i företag som får stöd:
Vår bedömning är att åtta nya tjänster/årsarbetskrafter kommer att skapas som en följd av projektet. Inriktningen 
är att fem är inriktade mot turism med upplevelsefokus, de andra mot byggnadsvårds- och kulturarvsevenemang.

Antal nya företag som får stöd:
Vår målsättning är att (minst) fyra nya företag etableras på området och som en följd av projektet.

Projektets avgränsning från ordinarie verksamhet
Det kommer inte att vara något problem att avgränsa eftersom projektet består av aktiviteter som inte ingår i den 
ordinarie verksamheten. De nya metoder som kommer att utvecklas i projektet finns inte inom Friluftsmuseets 
verksamhet idag men det är viktigt att de integreras för att projektets resultat ska leva vidare och i nästa skede vara 
en del av den ordinarie verksamheten.

Regionalt perspektiv
Västernorrlands museum har nyligen startat ett Kommunstödsprojekt som syftar till att öka kunskapen kring 
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lokala kulturmiljöer och bebyggelseområden. Det med utgångspunkt i Boverkets uppdrag att tydliggöra hur 
kulturvärden bättre ska kunna tas tillvara i kommunal hantering. Målet är att öka möjligheterna för kommunerna 
att se kulturmiljöerna som en resurs i samhällsutveckling och besöksnäring, och hur de kan bidra till en god 
bebyggd miljö, företagsutveckling och stärkt identitet för medborgarna i de olika kommundelarna. 

Överlevnad och långsiktighet

Länsmuseets stiftare har i uppdragsavtal för perioden 2019-2022 tydliggjort att länsmuseet ska jobba med 
utgångspunkten att ”kulturarvet som resurs för hållbar, regional utveckling är avgörande” Bland utvecklingsmålen 
lyfts särskilt fram att ”ii Stiftelsen ska utveckla samverkan med besöksnäring och andra aktörer inom närings- och 
föreningsliv…”, ”iii Stiftelsen ska i rollen som aktör som ett av länets mest besökta turistmål, utveckla denna och 
uppmana alla samhällssektorer till ökat ansvar för kulturarv och kulturmiljö.”, ”iv  Stiftelsen ska utveckla museet 
och  länet som besöksmål, lyfta innovativa och kreativa satsningar samt digitalisering ur samtliga utgångspunkter” 
samt ”v Stiftelsen ska öka graden av extern finansiering gällande affärsverksamhet och utvecklingsprojekt.” Det 
innebär att länsmuseet har sitt uppdrag helt i den riktning som ansökan stipulerar och länsmuseet därmed kommer 
ha fortsatt stöd om detta följs. En kursändring pågår inom Länsmuseet med mål att bland annat skapa ett 
kunskapscentrum för bevarande och byggnadsvård på Murberget och för kulturarvsturism i länet.

Förankring och näringslivets medverkan:
Dialog är förd med företag inom besöksnäringen via Höga Kusten Turism och inom de kreativa näringarna som 
ingår i High Coast Creative. Enskilda företag är inte identifierade i det här skedet. Dialog är även förd med 
Byggnadsvård Mitt.

Behovet av detta projekt för näringslivet och hur det mer konkret ska arbeta för att få näringslivet att 
delta/medverka i de olika aktiviteterna i projektet

Länsmuseet har samarbetat med företagare inom hantverk av olika slag. 2018 startade Interregprojektet 
Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens gröna bälte, tillsammans med Jamtli och bland andra 
Byggnadsvård Mitt. Erfarenheter från det projektet och ett tidigare snarlika projekt, visar att samarbeten av detta 
slag ger vinster både för näringarna och för museerna. 

Museet har  därför startat upp ett nätverk bland medlemmar ur Byggnadsvård Mitt samt andra hantverkare i länet. 
Syftet är att fånga in behov och intresse för att skapa bättre förutsättningar för Västernorrlands museum att bli en 
resurs för byggnadsvårdssektorn i länet. Stort intresse finns bland medlemmarna att kunna bidra till områdets 
utveckling. Kurser, program, arbetsytor, lokaler, gästverkstäder och byggnadsvårdsbutik efterfrågas. 

Interregprojektet koncentrerar sig på att stödja, utbilda och utveckla företagande inom hantverk. Detta nya projekt 
tar lärdom och implementerar utvecklandet av samarbetsytor, event och arenor för möten och aktiviteter mellan 
företagare och deras kunder. 

Samverkan, bredden på projektet, finansiering från näringsliv och kontanta medel
HK Dest och HKT kommer att vara aktiva i projektet i både arbetsgrupper och styrgrupp. För att förenkla 
administrationen så har vi dock valt att inte ta upp denna arbetstid i budgeten.

Länsmuseet har den 23/2 2020 beviljats stöd med 500 000 kr av Boverket för upprustning av Prästgården på 
Friluftsmuseet. Emellertid är det bidraget sökt till en byggnad som endast eller huvudsakligen planeras för 
traditionell museiverksamhet. Prästgårdsprojektet kommer alltså att finnas på området, men är inte en del av de 
insatser som avser denna ansökan. 

Satsningar inom besöksnäringen i länet som kan samverka med detta projekt
Genom att Höga Kusten Destinationsutveckling, Höga Kusten Turism och Destination Sundsvall ingår i projektet 
finns en tydlig koppling till besöksnäringen i länet.

Hållbarhetsaspekter

Miljö:
Projektet har miljö och hållbarhet som en grundläggande hållning. Traditionella hantverk är inte genomgående 
bara av godo för miljö, den kunskapen är viktig att inse och att förhålla sig till när kulturarv diskuteras. Vad som 
är kulturarv idag utgår från vår tids värderingar, i dessa ingår kunskap och förståelse för att det förflutna ska 
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kunna avläsas även i framtiden. Idag anser vi att långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är viktig 
för utvecklingen, men vad kommer vi att anse om tio eller tjugo år? Det är därför viktigt att känna till 
förhållningssätt till miljön även i tidigare perioder; för 50 år sedan eller för 100 år sedan och ta lärdom av detta.

Mångfald:
I projektet kommer mångfaldsfrågorna att bevakas och utgå från den mångfaldsplan som finns i Länsmuseet. 
Avsikten är också att bjuda in deltagare med olika bakgrund och som kan bidra med kunskap från andra håll.  

Jämställdhet:
Jämställdhetsperspektiv bevakas i alla länsmuseets sammanhang och utgår från länsmuseets jämställdhetsplan. Vi 
bedömer att länsmuseet har hög kompetens på området och vet att vi väver in dessa aspekter i all utåtriktad 
verksamhet och aktiviteter.

Jämställdhet och mångfald i samhället är några av de aspekter som museerna bevakat och analyserat under 
åtminstone 30 år och bevakas ur många aspekter som funktionsvariation, kön identitet, uttryck och etnicitet. 

Det finns emellertid en icke försumbar forskning kring kulturarv och förvaltning som lyfter fram ytterligare ett 
perspektiv, nämligen mellan offentlig och enskild i meningen myndigheter och institutioner i förhållande till 
enskilda företagare, civilsamhälle med flera. Samhällets hållbarhet i den meningen handlar om att det ska vara
möjligt och kanske till och med intressant att bedriva verksamhet inom kulturella och kreativa näringar och 
besöksnäring, där de offentliga parterna tar hänsyn till och utbyter erfarenhet kring kulturella aspekter och 
identiteter i en bredare miljökontext. Projektet kommer därför att ha kommunicerande följeforskning för att ge 
inspel till verksamhet inom projektet och i förhållande till andra parter, offentliga såväl som enskilda.

Övrigt

Hänsyn till reglerna för statsstöd
Vi är medvetna om statsstödsreglerna och kommer att ställa frågan till deltagande företag om de tidigare fått ta del 
av några offentliga stöd de senaste tre åren. Vi tänker att det är upp till företagen att hålla reda på det. Bara vi är 
tydliga och ställer frågan. I det fall de får ta del av aktiviteter som kan betraktas som stöd till det enskilda 
företaget.

Tjänsterna under personal hoppas vi övergår till ordinarie anställningar efter projekttidens slut.
Målsättningen är att på kort sikt en, på lång sikt minst två tjänster kan inrättas med tydligt fokus på den 
verksamhet som byggs upp genom projektet. Som tidigare noterats är länsmuseet inne i ett förändringsarbete där 
verksamheten delvis förändras. Många av basverksamheterna kommer att finnas kvar då de finns definierade i 
uppdragsavtalet, men den sida av verksamheten som bygger på ökad självfinansiering kräver att länsmuseet 
förstärker sin kompetens som sin verksamhet här.
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 Kommunstyrelsen 

Ansökan om ekonomiskt bidrag - Ramviks Folkets Hus 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja Ramviks Folkets Hus ekonomiskt bidrag om 135 000 kr, samt 

att beviljade medel tas ur kommunstyrelsens budgetram för år 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 
Föreningens ekonomiska möjligheter har eftersatt underhållet av lokalen. 
Verksamheten är i behov av omläggning av tak för att verksamheten ska 
kunna fortsätta drivas.  

Socialt perspektiv 
Ramviks folkets hus används flitigt för aktiviteter så som boule, yoga, 
körsång och allmänna danser arrangeras. Folkets hus är en mötesplats för 
unge och gamla från bygden och lokalen uppskattas av både lokala invånare 
och besökare från övriga länet.  

.   

Beslutsunderlag 
2019-11-29 tecknades medfinansieringsintyg till boverket gällande 
medfinansiering från Härnösands kommun om 135 000 kr. 2020-05-27 tog 
Boverket beslut om bidrag enligt förordning 2016:1367 om stadsbidrag till 
allmänna samlingslokaler. Bidrag beviljat från boverket om 225 000.  

.  

Uno Jonssson 
Tillväxtchef 

Cecilia Onselius 
Verksamhetsutvecklare 
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- Beslut 2020-05-27 att bevilja ansökan om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler Boverket 

-  Medfinansiering av ansökan till Boverket 

- Årsredovisning 2019 

- Ansökan om ekonomiskt stöd till Ramviks Folkets Hus 
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 Kommunfullmäktige 

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse för år 2019 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med  
14,1 miljoner kronor avseende 2019.  

Beskrivning av ärendet 
Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens 
urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska 
kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast 
göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela 
förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse 
avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast 
föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om 
pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och 
med 1942 eller deras efterlevande. 

Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för 
pensionsutgifter för år 2019. Kommunen har betalt ut 14,1 miljoner kronor i 
pensioner inklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt 
stiftelsens ändamål.  

Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands kommuns 
andel uppgår till 213,4 mnkr och pensionsåtagande till 114,8 mnkr enligt 
årsredovisning 2019. Det möjliggör att kommunen kan begära gottgörelse 
med god marginal.   

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Anna Bostedt 
tf ekonomichef 
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 Kommunfullmäktige 

Sammanträdestider 2021 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

19 januari 
16 februari 
16 mars 
20 april 
18 maj 
24 augusti 
21 september 
19 oktober 
16 november 
14 december 

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

5 januari 
2 februari 
2 mars 
7 april 
4 maj 
1 juni 
7 september 
5 oktober 
2 november 
30 november  

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande 
sammanträdesdatum för fullmäktige. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

25 januari 
22 februari 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2020-08-20 

Dnr 
KS/2020-000367 

 

 

29 mars 
26 april 
24 maj 
14 juni 
27 september 
25 oktober 
22 november 
20 december 

 

Beskrivning av ärendet 
Inför sammanträdesåret 2020 har kommunledningskontoret tagit fram 
förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 
kommunfullmäktige 

   

Petra Norberg 
Tf. kanslichef 

Jeanette George 
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 
Sammanträdestider 2021 
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 Kommunstyrelsen 

Drift- och organisation av kostverksamhet 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 

att lägga informationen om nulägesbeskrivningen av kostenhetens 
verksamhet till handlingarna, 

att kommundirektören återkommer med förslag till kommunstyrelsen om 
måltidspolicy i november 2020, samt 

att kommundirektören återkommer med förslag på framtida drift och 
organisation av kostenheten till kommunstyrelsen november 2020.   

 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån förändrade budgetförutsättningar under 2019 som härrörde från 
konsekvenser av ny redovisningsmodell, fick kommundirektören i uppdrag 
att utreda framtida drift och organisation av kommunens produktionskök. 
Utredningens fokus har varit att inleda med en nulägesbild i ett bredare 
perspektiv än enbart produktionsköket och dess verksamhet. 

Nulägesutredningen har utmynnat i identifiering av förbättringsområden 
som är enkla att åtgärda och som kommer att få betydelse i exempelvis 
samordningsvinster och en tydlighet i faktiska kostnader på enhetsnivå.  

Nästa steg att ta i utredningen är av strategisk art och berör mer komplexa 
frågeställningar och analyser kring fördelar och nackdelar med ett centralt 
produktionskök, eller flera mindre produktionskök, var produktionsköket 
organisatoriskt ska ha sin hemvist, var måltidspersonal ska organisatoriskt 
ska vara placerad, kostnader som olika förslag skulle medföra och 
investeringsbehov som eventuellt uppstår. 

Arbetet med utredningen har varit inkluderande där berörda personalgrupper 
och chefer har deltagit i underlaget och återföring av utredningens resultat i 
form av nuläget har också skett till de som deltagit i utredningsunderlaget. 
Det har varit gynnsamt att arbeta i den formen och bidrar till samverkan 
framåt och ger verksamheterna en ökad förståelse för helheten och de 
utmaningar de medför.  



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Datum 
2020-08-28 

Dnr 
KS/2020-000121 

 

 

Kommunstyrelseförvaltningen önskar att den fortsatta utredningen, som ska 
utmynna i ett förslag kring framtida drift och organisation kan fortsätta att 
arbeta på detta sätt. 

Utifrån ovanstående beskrivning av utredningens faser föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att förslag till framtida drift och organisation 
sker i november 2020. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2019-05-07 §85  

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Petra Norberg 
t.f. kanslichef 

 

Bilagor 
Bilaga – Sammanfattande nulägesbeskrivning av kostverksamheten 



UTREDNINGSUPPDRAG 
MATHANTERINGEN –
HÄRNÖSANDS 
KOMMMUN

Jan Thimstrand
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NNulägesanalys av mathanteringen 
i Härnösands kommun

• Matens väg

• Organisation

• Ekonomi
• Kostenheten
• Skolan, Förskolan
• Särskilda boenden, Hemtjänsten

• Intervjuer
• Kostenheten
• Rektorer
• Särskilda boenden
• Hemtjänsten admin

Gymnasiet



MMatens väg

Livsmedel och 
tillbehör

•Martin och Servera AB - kolonial, lax och chark
•Norrmejerier AB - mejeriprodukter
•Svensk Cater - potatis
•Grönsakshuset i Norden AB - frukt och grönsaker

Produktionskök 
och Livsmedel

•Navet – matportioner, matlådor
•Förrådet - torrvaror, tillbehör

Distribution •Samhall AB
•Taxi Härnösand

Skolor
Förskolor

Särskilda boenden
Hemmaboende

•mottagningskök
•tillagningskök
•serveringskök
•matlådor

1,2 milj 
portioner/år

Koltrasten



OOlika typer av kök i kommunal verksamhet

Produktionskök
• Produktionsköket är den centrala enheten för matproduktion till kommunens olika 

verksamheter. 
• Produktionsköket tillagar matportioner oftast från grunden men det förekommer även 

prefabrikat i vissa fall. 
• Det är ett kök med hög tillredningsgrad utrustat för att tillaga hela måltider på plats och 

som i huvudsak tillagar mat för vidare distribution till de olika verksamheterna. 
• Ofta tillagas huvudkomponenten i det centrala tillagningsköket och mottagningsköken 

kompletterar med resterande måltidstillbehör såsom potatis/ris/pasta, sallad, dryck och 
bröd. 

• Alternativt levereras måltiden komplett till ett serveringskök eller t.ex. till 
mottagningskök på gruppboende inom äldreomsorgen. 

• Matportionerna kan levereras kylda, frysta eller varmhållna. 
• Produktionskök i Härnösands kommun är Navet



OOlika typer av kök i kommunal verksamhet

Tillagningskök lokalt
• Tillagningskök med hög tillredningsgrad med ett fullt utrustat kök utrustat för att tillaga 

hela måltider på plats och som i huvudsak tillagar mat till en lokal matsal. 
• Personalen i Häggdångers Byskola och Brunneskolan är kockar som är knutna och som 

leds av Kostenheten. 
• Personalen som lagar maten på Brunnegården är omvårdnadspersonalen. 
• Råvaror köps in från Navet och direkt från livsmedelsleverantörer. 



OOlika typer av kök i kommunal verksamhet

Mottagningskök
• Kök med begränsad tillredning av livsmedel som tar emot, serverar 

huvudkomponenterna och tillbehör till måltiden från ett tillagningskök. 
• Köket har enklare utrustning och personalen kan ha speciell utbildning eller så är det 

pedagogisk personal som har dessa arbetsuppgifter helt eller delvis. 
• Mottagningskök tillagar ofta potatis, ris, pasta och gör sallad. 
• Ett mottagningskök tar emot kyld eller fryst mat för vidare beredning. 
• Inköp sker av torrvaror, mejeriprodukter och sallad från antingen Navet eller direkt från 

livsmedelsleverantörer. 



OOlika typer av kök i kommunal verksamhet

Serveringskök
• Kök med mycket begränsad tillredningsmöjlighet, tar emot, varmhåller den varma 

maten, serverar huvudkomponenterna och tillbehör till måltiden. 
• Verksamhetens egna personal arbetar med måltidssysslorna, antingen genom ett 

rullande schema eller i vissa fall i form av en mera permanent lösning med husmor eller 
köksa. Dessa är inte knutna till Kostenheten. 

• Arbetsmiljön i dessa kök lever i många fall inte upp till de krav som kommunen har för ett 
tillredningskök.



EExempel på olika typer av kök
Tillagningskök

Navet Produktionskök

Brunneskolan
Häggdånger Byskola

Tillagar hela måltiden 
lokalt i skolans kök. 
Kostenhetens personal

Brunnegården Gruppboende - Tillagar 
hela måltiden lokalt. 
Verksamhetens personal

Mottagningskök

1. Brännaskolan
2. Brännans förskola
3. Bondsjöhöjdens skola
4. Bondsjöhöjdens förskola
5. Gerestaskolan
6. Grönbackens förskola
7. Gånsviks förskola
8. Hedda Wisingskolan
9. Hälledalsskolan
10. Hälledals förskola
11. Härnösands gymnasium
12. Murbergskolan
13. Murbergets förskola
14. Solenskolan
15. Tullportens förskola
16. Wendela Hellman skolan
17. Ängets förskola
18. Älandsbro skola
19. Älandsbro förskola

Skolor och förskolor 
med mottagningskök 
– värmer 
matportioner, lagar 
pasta/ris/potatis och 
gör salladsbuffé och 
tillbehör. 

1. Härnögården
2. Högsjögården
3. Koltrasten
4. Korttidsenheten
5. Solbacken
6. Ugglan
7. Ädelhem
8. Älandsgården

Särskilda boenden 
med mottagningskök -
värmer matportioner, 
lagar pasta/ris/potatis, 
gör sallad och andra 
tillbehör.

Serveringskök

1. Kullen Förskola
2. Nattis
3. Orren Förskola
4. Solstrålens Förskola
5. Stigsjö Förskola
6. Sörgården Förskola
7. Tjäderns Förskola
8. Villan Förskola

Skolor med serveringskök 
- får varm mat 
distribuerad, gör sallad 
och andra tillbehör. 



KKostenhetens mål

Från hemsidan 

Målen för 2019-2023 är att kommunen ska handla 40% ekologiskt, 100% svenskt kött, 70% svenska livsmedel, alla bananer, kaffe, te och kakao ska vara fairtrade. 

Under 2018 så handlade kommunen 29,6% ekologiskt, 97,8% svenskt kött, 66% svenska livsmedel, 2,5% fairtrade.

Kostenheten jobbar löpande med miljöfrågor och menar att maten inte bara ska vara god och ha hög kvalitet, den ska också belasta miljön och klimatet så lite som möjligt. 

Varje dag erbjuds tre maträtter att välja mellan och det är alltid ett vegetariskt alternativ. 

Valet av grönsaker och frukt utifrån säsongen. Var sak har sin tid, så även grönsaker och frukt. Därför har man infört säsongsbetonade salladsbufféer och fruktskålar.

Valet av livsmedel sker med omsorg
För att minska risken för utfiskning strävar kostenheten mot att köpa fisk från hållbara bestånd, MSC märkt fisk. Den största mängden kött (97,22%) och kyckling (92,4%) som 
Kostenheten köper är svenskt. 67,25% av Kostenhetens totala inköp av livsmedel är svenska. Det Kostenheten handlar som är närproducerat är mejeriprodukter från 
Norrmejerier, frukt och grön från Västernorrlandsgården och Grönsakshuset, kött från Nyhléns och bröd från Polarbröd.

Kostenheten använder mera grönsaker och mindre kött
Förändrade proportioner när maten lagas minskar klimatpåverkan rejält. Kostenheten använder mindre kött, fisk och kompletterar med mera grönsaker, bönor och baljväxter. 
Det ger ändå måltiderna tillräckligt med proteiner.

Maten lagas från grunden och man provar nya recept
Kostenheten lagar det mesta av maten från grunden. Det blir billigare och dessutom undviks många tillsatser och kan sätta vår egen smak på maten. Dessutom får kommunen 
mer spännande menyer. Kostenheten arbetar också för att mer lokalt odlade varor används, för att undvika onödigt långa transporter vilket ger en negativ miljöpåverkan.

Kostenheten jobbar för att minska matsvinnet
Det går åt mycket energi för att producera, transportera, lagerhålla och tillaga mat. Därför är det viktigt att alla verkligen äter upp det som man lägger på tallriken. Då kan 
mängden mat som vi lagar anpassas bättre.



KKostenheten uppvisar de senaste 
årligen ett  negativt resultat på 
2-3 mkr.

Navets interna prissättning har varit 
konstant sedan 2010. 

Navets kostnadsutveckling har bestått 
i löneökningar och årlig höjning av 
livsmedelspriserna. 

Budget har varje år lagts medvetet -55 
miljoner kr för lågt för livsmedelsinköp 
för att få en budget som visar på 
ekonomi i balans, trots att 
livsmedelspriserna årligen ökat.  

Matportion Navets interna pris

Kyld matportion till förskola/skola 13,10 kr/st

Varm matportion till förskola/skola 25,60 kr/st

Kyld matportion till äldreomsorgen, gruppboende 15,10 kr/st

Matlådor till hemmaboende 30,60 kr/st

Kostenhetens ekonomi



Leverantör Produktgrupp Undergrupp Avtalstid

Grönsakshuset i Norden AB Livsmedel Frukt och grönsaker 2021-01-31 (+1+1)

Martin & Servera 
Restauranghandel AB

Livsmedel Kolonial och djupfryst mm. 2021-01-31 (+1+1)

Martin & Servera 
Restauranghandel AB

Livsmedel Kött, lax och charkprodukter 2021-01-31 (+1+1)

Norrmejerier 
Ekonomisk förening

Livsmedel Mejeriprodukter 2021-01-31 (+1+1)

Svensk Cater AB Livsmedel Potatis 2021-08-31 (+1+1)

Coop Nord Ekonomisk förening Livsmedel Livsmedelsdetaljist - Coop Nord 2019-12-31

Härnösands Stormarknad AB Livsmedel Livsmedelsdetaljist - ICA Maxi 2020-03-31 (+1)

Taxi Härnösand AB Fordon och 
Transport

Mattransporter Tur 1-3 2020-03-31 (+1)

Samhall Aktiebolag Fordon och 
Transport

Mattransporter Tur 4-6 2020-03-31 (+1)

Ramavtal Livsmedel och Mattransporter

AAvtalsleverantörer för livsmedel och transport - 2019



Matportion Navets pris

Kyld matportion till 
förskola/skola

13,10 kr/st

Varm matportion till 
förskola/skola

25,60 kr/st

Matportion 
från Navet

Livsmedel 
från Navet

Livsmedel 
Annan 
leverantör 

Kostenhetens
personal 
i skolan

Egen 
måltidspersonal

Matkostnad

Matkostnad för skolan och förskolan - helheten



Helheten för uppföljning av 
Matkostnaden inom
skolan och förskolan är 
mycket svår att följa för 
rektorer. 

Kostnaden och budget är 
fördelade på många olika 
konton vilket gör det svårt 
att få en samlad bild. 

Matportion Navets pris

Kyld matportion till 
förskola/skola

13,10 kr/st

Varm matportion till 
förskola/skola

25,60 kr/st

Matportion 
från Navet

Livsmedel 
från Navet

Livsmedel 
Annan 
leverantör 

Kostenhetens
personal 
i skolan

Egen 
måltidspersonal

Matkostnad

Bokförings Konto

5xxxx
Kostnader för 

arbetskraft
Budgetnivå 

Verksamhet 44
Måltider

Verksamhet 44040
Måltider grundskola

6xxxx
Lokaler, inköp, 

övriga kostnaderg

64xxx
Förbrukningsinv och 

matr
Budgetnivå

644xx
Livsmedel

64410
Livsmedel

64430
Förbrukningsmtrl

7xxxx
Tjänster, resa, avg, 

övrigag

74xxx
Övriga främmande 

tjänsterj

746xxx
Måltider

74620
Måltider Navet

Budgetnivå

085 
Kostenhetens 

personal i skolan

Matkostnad för skolan och förskolan - kontering



Fördelning av matkostnaden skola och förskola

Matportion
15kr

Livsmedel från Navet
3krLivsmedel annan leverantör

5kr

Kostenhetens personal i skolan
21kr

44 kr/dag/elev



Heltidsprojektet –
kostenheten har varit
pilot för detta

Förändring från 31 till 2 
deltidsanställda inom
kostenheten mellan
2016-2019. 
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Kostenhetens personal deltid
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Heltidsprojektet  



Matkostnaden
särskilda boenden

Matportion 
från Navet

Livsmedel 
från Navet

Livsmedel 
Annan 
leverantör 

Matkostnad

Matportion Navets pris

Kyld matportion till 
särskilda boenden

15,10 kr/st

Matkostnad för särskilda boenden - helheten



Matportion Navets pris

Kyld matportion till 
särskilt boende

15,10 kr/st

 
Gruppboende 

 

Matkostnad /dag/boende 
Konto 74620 

 2016 2017 2018 2019-10* 

 Matportion Livsmedel Totalt Matportion Livsmedel Totalt Matportion Livsmedel Totalt Matportion Livsmedel Totalt 

Härnögården 30 31 61 31 28 59 30 29 60 43 51 95 
Ädelhem 28 34 61 28 37 65 27 37 64 25 39 64 
Koltrasten 27 34 61 26 38 64 26 42 69 26 44 70 
Högsjögården 30 28 58 30 31 61 28 32 61 25 28 53 
Korttidsenheten 28 28 56 29 33 62 26 39 66 22 34 56 
Solbacken 30 29 59 29 32 61 29 28 57 29 35 65 
Brunnegården 0 44 44 0 51 51 0 55 55 0 56 56 

 

Särskilda 
boenden

Matkostnad för särskilda boenden - helheten



Exempel på kommentarer från rektorer grundskolan och förskolan om 
mathanteringen

Samarbete mellan skola/förskola och Navet
Positivt

Jag upplever ett väldigt bra samarbete med Navet. 
Navet är alltid väldigt flexibla och villiga att försöka ordna läget. 

Förbättringspotiential
Ibland har vi missat att meddela om studiedagar – det borde vi 
förbättra med tydliga rutiner. 
Otydligt vem som gör vad inom kostenheten och Navet. Borde 
förtydligas. 

Personalansvar
Positivt

Personalansvaret för måltidspersonalen ligger hos Kostenheten. 
Som rektor behöver jag inte hantera personalfrågor för dessa alls. 

Förbättringspotiential
Otydligt vem som ansvarar för att personalregler för personal som 
jobbar inom skolan men som anställs av kostenheten –
belastningsregister, tystnadsplikt mm. 

Inom skolan har jag möjlighet att omfördela personal efter situation 
på alla personal utom personalen i köket. 

I vissa skolor är kökets personal med på gemensamma aktiviteter 
mm. Det är olika på olika skolor. Här borde vi komma överens om hur 
det bör ske. 

Rektor önskar tydligare information  om personalförändringar i köket, 
nu möter jag nya ansikten utan att veta om det. Det skulle vara bra. 

Vissa förskolor (3st) har husmor/köksa. En samsyn borde göras för att 
sätta kommunens inriktning för detta. 



Exempel på kommentarer från rektorer grundskolan och förskolan om 
mathanteringen

Budget och ekonomi
Positivt

Budget för maten hanterar inte jag som rektor - det sköts av 
ekonomiavdelningen och kostenheten. 

Förbättringspotiential
Rektorerna vill få kostnaden för maten, tillbehören och personalen 
som en helhet -”all inclusive” - inte matportion, livsmedel och 
måltidspersonal var för sig som idag. 
Rektorerna upplever sig inte kunna styra över matkostnaden som de 
har ansvar för.
Det har pratats om att man ska lyfta bort budget för matkostnaden 
från skolan helt, men de vill vi ju verkligen inte – vem ska då ha koll 
på detta. 
Osäkerhet om hur ”heltidsprojektets” ökade kostnader kommer att 
betyda skolan.  

Ansvarsfördelning
Positivt Förbättringspotiential

Skönt att någon utreder detta, ansvarsfördelningen är otydligt och 
det känns obehagligt att det är otydligt. Som rektor vill jag inte 
hamna mitt emellan. 
Styrning, ansvar, budget och personal borde ledas från samma ställe 
för möjligheten till att styra helheten. 
Otydligt för vad som ett skolkök ska ha för utrustning och vem som 
har kostnadsansvaret för kostnaderna – rektor, fastighetsägare eller 
kostenheten.
Rektor förväntas lösa arbetsmiljöproblem som har med köket att 
göra såsom bristande fläktar, fogar mm. Det har rektor ingen 
kompetens för att kunna göra på ett bra sätt. 



Exempel på kommentarer från rektorer grundskolan och förskolan om 
mathanteringen

Sortiment och mängd
Positivt

Salladsbordet är väldigt bra, med bra variationer och snyggt 
upplagt. 

Maten är väldigt god!

Under hösten har det tillfälligt endast erbjudits en huvudrätt. Detta 
fungerat bra och det har inte kommit några klagomål. Kanske vi 
borde fortsätta med det för att minska kostnader, minska svinn och 
skapa en effektivare mathantering. 

Förbättringspotiential
Salladserbjudandet är olika på olika skolor, borde vara mer likformigt. 

Som rektor vet jag inte vad jag kan påverka när det gäller utbud och 
kvalitet för maten på min skola. 

När det är god mat så får inte barnen äta sig nöjda för då räcker det 
inte till alla. Barnen känner sig övervakade för att inte ta för mycket 
mat vid dessa tillfällen.



Exempel på kommentarer om mathanteringen från personal på särskilda boenden

Sortiment och mängd

Samarbetet med Navet fungerar mycket bra. 

Navet är alltid väldigt flexibla och villiga att försöka ordna allt som uppstår. 

Budget och ekonomi

Budget och ekonomi för matportionerna sköts inte av mig som föreståndare. Jag rapporterar hur många som bor här, sedan sköts allt 
centralt. 

Inom flera boenden har man infört ett centralt förråd/skafferi. Detta då kostnaderna för livsmedel ökade markant. Det gav bättre
kostnadskontroll.  

Utbud och mängd

Olika avdelningar har olika intresse för matlagning. Det blir därför stor variation på maten kvalitet som serveras.

När det är lax – vilket många tycker om, så upplever vi att det är för små portioner. 

Vi tillsätter grädde och kryddor för att det ska smaka bättre och innehålla lite mer energi för våra boende.

För en tid sedan fick vi utbildning i matlagning för att höja kvaliteten och ge inspiration. Det var mycket uppskattat. 

I samarbete med de olika särskilda boendena har man arbetat fram en ”Matpärm” med inspiration och tips för matlagning och 
servering. Allt för en bättre upplevelse för de boende. 



Allmänt

Stor förbättringspotential finns för att effektivisera administrationen av matsedel/beställningar. 

Beställningarna saknar ofta viktig information såsom specialkost. Administratören ägnar mycket tid åt 
rättningar. 

Administratören har väldigt bra och nära samarbete med NAVET. 

Vid sena avbokningar (sjukhusvistelse, anhörig på besök, bortrest) då kan lådan frysas av NAVET och 
distribueras senare. 

Vikarietid för administratören är krångliga eftersom det är många manuella delar. Omorganisation 
inom SOC administratörstjänster kommer förhoppningsvis förbättra detta.

Brukare upplever att man saknar lukten av lagad mat i hemmet. Matlådor är inte samma sak som att 
det lagas mat ”på riktigt”. 

Exempel på kommentarer administrationen för matlådor till hemmaboende



Nästa steg

• Förbättra kommunikationen mellan skolan och kostenhetens personal för 
budget och uppföljning

• Förenkla kostnadsuppföljningen för skolan och kostenheten
• Prismodell – matportion. 
• Förtydliga ansvarsområden mellan skolan och kostenheten
• Förbättra beställningsflödet av matlådor inom SOC 
• Utreda om Brunnegården också ska införa att mat levereras från Navet
• Undersök skillnader mellan olika verksamheter och enheter för att hitta 

förbättringar – kostnader och kvalitet SOC och SKOLA
• Införa ett kontinuerligt förbättringsarbete
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§ 85 Dnr 2019-000236 2.4.1.0 

Förändrade budgetförutsättningar utifrån 
konsekvenser av ny redovisningsmodell 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning av fullmäktiges beslut i KS2019-000199, Anpassning till 
nya redovisningslagen, beslutar kommunstyrelsen  

att fastställa budgetförutsättningarna för åren 2020-2021 genom:  

 att resultatnivån anpassas utifrån förutsättningar till en minimal nivå, 

 att nämndernas budgetramar anpassas utifrån rådande prognoser,  

 att gottgörelse begärs från pensionsstiftelsen,  

 att vinstutdelning begärs från kommunala bolag, samt 

att uppdra åt kommundirektören att återrapportera utredningsuppdragen:  

 framtida drift och organisation av kommunens produktionskök, 

 översyn av bolagsform för kommunen och dess bolag,  

 samordning och organisation av lokaler i kommunen samt 

 samordning av kommunkoncernens IT-tjänster  

senast i december 2019.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Anders Gäfvert (M), Lennart 
Bergström (SD), Christina Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S).  

Yrkanden 
Ingrid Nilsson (V) yrkar att första attsatsen i liggande förslag ska bytas ut 
mot följande: att fastställa budgetförutsättningarna för åren 2020-2021 
genom att resultatnivån anpassas utifrån förutsättningar till en minimal nivå, 
att nämndernas budgetramar anpassas utifrån rådande prognoser, att 
gottgörelse begärs från pensionsstiftelsen, att vinstutdelning begärs från 
kommunala bolag. 

Ingrid Nilsson (V) yrkar även på följande tillägg i sista attsatsen: (att uppdra 
kommundirektören…) samt samordning av kommunkoncernens IT-tjänster. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(4) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till första attsatsen i liggande förslag samt 
omformulering av attsats nummer två i liggande förslag enligt följande: ”att 
uppdra åt kommundirektören att återrapportera utredningsuppdraget rörande 
alternativa driftsformer i kommunens verksamheter, samt samordning och 
organisation av lokaler i kommunen senast i december 2019”. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till Ingrid Nilssons (V) förslag.      

Propositionsordning 1 
Ordföranden finner att det avseende första attsatsen finns två förslag till 
beslut: liggande förslag och Ingrid Nilssons (V) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 
förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Ingrid 
Nilssons (V) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Ingrid Nilssons 
(V) förslag.      

 
Reservation 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 
 

Propositionsordning 2 
Ordföranden finner att det avseende andra attsatsen finns två förslag till 
beslut: liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsförslag och Anders 
Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 
förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsförslag.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Anders 
Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Ingrid Nilssons 
(V) förslag.      

 
Votering och utfall 
Votering begärs och genomförs. 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) 
tilläggsförslag röstar ”ja”, och den som vill att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Anders Gäfverts (M) förslag röstar ”nej”. 
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Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsförslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 
Ledamot Parti § 83 
  Ja Nej 
Andreas Sjölander S X  
Ingrid Nilsson V X  
Christina Lindberg C  X 
Lotta Visén S X  
Björn Nordling  S X  
Monica Fahlén S X  
Håkan Viklund S X  
Michael Möller Christensen V X  
Johan Sundqvist MP X  
Ingemar Wiklander KD X  
Erik Hultin C  X 
Anders Gäfvert M  X 
Ida Skogström  M  X 
Ingemar Ljunggren  M  X 
Lennart Bergström SD  X 

      

Reservation 
Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
En förändring av redovisningsmodellen (KS2019-000199) kommer påverka 
kommunens redovisning med ökade pensionskostnader på ca 50 mnkr 
årligen. Det innebär att kommunens budgetförutsättningar väsentligen 
påverkas. För att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling kommande år 
föreslås ett antal strategiska budgetförutsättningar beslutas redan nu. 
Samtidigt som det är av yttersta vikt att fortsätta följa den ekonomiska 
utveckling och vara bredd på snabb omställning om behov uppstår. 

Strategiska budgetförutsättningar: 

Att resultatnivån anpassas utifrån förutsättningar till en minimal nivå 

Att nämndernas budgetramar sänks  

Att begära gottgörelse från pensionsstiftelsen 

Att begära vinstutdelning från kommunala bolag 

Utöver de strategiska budgetförutsättningarna föreslås ett antal 
utredningsuppdrag lämnas till kommundirektören för att identifiera 
ytterligare effektiviseringsåtgärder under de kommande åren. 

Utredningsuppdrag: 
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Framtida drift och organisation av kommunens produktionskök 

Översyn av bolagsform för kommunen och dess bolag 

Samordning och organisation av lokaler i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-03     

______  
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Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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 Kommunstyrelsen 

Utredning kring bildande av Härnösands 
kommunkoncern 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

att utifrån rapporten ”Utredning kring bildande av Härnösands 
kommunkoncern” i nuläget avstå från att bilda en kommunkoncern samt  
att lägga rapporten till handlingarna.  

 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektören fick i kommunens budgetbeslut 2020 ett uppdrag som 
handlade om att se över bolagsform för kommunen och dess bolag. En 
arbetsgrupp bildades av VD från kommunens bolag samt ekonomichef och 
tillväxtchef från kommunstyrelseförvaltningen. 

En rapport har sammanställts efter att arbetsgruppen har träffats ett antal 
gånger och även gjort ett studiebesök i en jämförbar kommun, Piteå 
Kommunbolag AB (PIKAB).  

Bedömning  
Att bilda en koncern innebär att  analysera de ekonomiska effekterna av 
bildandet på både kort- och lång sikt vilket var ett för omfattande arbete i 
nuläget. Arbetsgruppens slutsats är att om Härnösand skall bilda den 
juridiska kommunkoncernen så får det förslaget hanteras längre fram utifrån 
nya riktlinjer. Bolagen måste först justera sina affärsplaner och ges nya 
direktiv. 

Utredningsarbete har dock genererat några viktiga synergier emellan 
bolagen och kommunen att arbetas vidare med under 2020. 

Det juridiska perspektivet kan bl.a. handla om vilken lagstiftning som styr 
beslutet och hur beslutet påverkar kommunens andra styrdokument. 

Analysera utifrån ditt föreslagna beslut, inte eventuella andra beslut som kan 
komma att fattas eller ev. följdbeslut.   
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Beslutsunderlag 
Utredning kring bildande av Härnösands kommunkoncern.  

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 
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Sammanfattning 
Kommundirektören fick i kommunens budgetbeslut 2020 ett uppdrag som 
handlade om att se över bolagsform för kommunen och dess bolag 

Utredningsarbetet har drivits tillsammans med Vd: ar från HEMAB, AB 
Härnösandshus, Technichus AB AB samt ekonomichef och tillväxtchef i 
Härnösands kommun tillika VD i Invest i Härnösand AB . 

Arbetsgruppen har träffats ett antal gånger och även gjort ett studiebesök i en 
jämförbar kommun och valde då att besöka Piteå Kommunbolag AB 
(PIKAB). 
Omvärldsspaning i Piteå, Piteå kommun har valt att organisera de flesta av 
sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Piteå Kommunföretag 
AB (PIKAB). Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB 
och bildades 2001. 

De har flera företag i koncernen som arbetar på affärsmässiga villkor på den 
lokala marknaden som till exempel Piteå Näringsfastigheter med dotterbolag 
och Piteå Hamn. Dessa genererar på så vis externa intäkter till 
bolagen/koncernen.  

PIKAB har som arbetsgruppen bedömer en stark koncern med en tydlig 
ledning. Det håller på att ytterligare utveckla relationerna med 
kommunorganisationen för att skapa mera samverkan för Piteås bästa.   

Omvärldsspaning Sundsvall. Sundsvalls kommun har samlat sina bolag i 
en koncern under namnet Stadsbacken AB. Utifrån storlek och en 
näringslivsstruktur har jämförelse med Härnösand varit svår att göra.  

Slutsatser 
Ska man bilda en koncern så måste man också analysera de ekonomiska 
effekterna av bildandet på både kort- och lång sikt, detta är ett omfattande 
arbete som arbetsgruppen inte har prioriterat idag.  

Ser vi till strukturen på de kommuner vi gjort en analys på så är väldigt stor 
skillnad i möjligheter att skapa externa intäkter i kommuner med drygt        
40 000 respektive knappt 100 000 invånare. Det syns exempelvis väldigt 
tydligt i företagen Piteå Näringsfastigheter respektive SKIFU. 

Utefter arbetsgruppens omvärldsbevakning och utredningarbete samt vid en 
jämförelse med Härnösands bolagsstruktur framgår det att det i nuläget inte 
kommer att generera önskvärda synergierna genom att bara bilda en 
kommunkoncern. Det kommer som vi ser det inte att skap den avkastning 
som vi förväntar oss utan att bolagen först justerar sina affärsplaner och ges 
nya direktiv. 

Arbetsgruppens slutsats är att om Härnösand skall bilda den juridiska 
kommunkoncernen så får det förslaget hanteras längre fram.  

Detta utredningsarbete har dock genererat några viktiga synergier som vi 
under 2020 kommer att arbeta vidare med.  

Som ett första steg avser vi skapa mer samverkan och en gemensam 
utvecklingsagenda. När vi under en tid sett nyttan och värdet av 
koncernarbetet så får vi därefter analysera nästa steg.  
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1 Bakgrund 
Kommundirektören fick i kommunens budgetbeslut 2020 ett uppdrag som 
handlade om att se över bolagsform för kommunen och dess bolag. Beslutet i 
sin helhet:  

att uppdra åt kommundirektören att återrapportera utredningsuppdragen:  
framtida drift och organisation av kommunens produktionskök, 
översyn av bolagsform för kommunen och dess bolag,  
samordning och organisation av lokaler i kommunen samt 
samordning av kommunkoncernens IT-tjänster 
senast i december 2019.  

Utredningsarbetet  
Kommundirektören utsåg följande personer i arbetsgruppen.  

 VD HEMAB 
 VD AB Härnösandshus 
 VD Technichus i Mittsverige AB  
 Ekonomichef i Härnösands kommun 
 Tillväxtchef i Härnösands kommun tillika VD i Invest i Härnösand AB 

 
Utredningsarbetet har drivits tillsammans med dessa bolagens verkställande 
ledningar och följande värdeord har gällt för gruppens arbete: 

Arbetsgruppen har jobbat med tesen om hur vi kan göra varandra bra och hur 
kan vi skapa ”koncernsynergier” för att gemensamt bidra till att vi närmar 
oss visionen om ett ”Socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara 
Härnösand”. 
Arbetsgruppen har träffats ett antal gånger och även gjort ett studiebesök i en 
jämförbar kommun och valde då att besöka Piteå Kommunbolag AB 
(PIKAB). 

2 Omvärldsspaning i Piteå, Piteå Kommunföretag AB 
Piteå kommun har valt att organisera de flesta av sina bolag i ett av 
kommunen helägt holdingbolag, Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). 
Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB och bildades 
2001. 

Kort fakta om Piteå: 
Ytstorlek: 3 086 km2 
Antal invånare: 42 116  
Invånare per kvkm: 13,5 
Andel företag : 5,0 % 
Antal förvärvsarbetande privat sektor: 13 773 
Antal förvärvsarbetande i offentlig förv. o service: 6 828 
Kommunalskatt: 33,59 % 
 
Syftet med bolaget är att åstadkomma en bättre ägarstyrning och 
koordinering inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de möjligheter en 
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sådan koncernbildning skapar för en effektiv ekonomisk planering och 
samordning inom koncernen. 

Piteå Kommunföretag AB  
Omsättning: 2018 uppgick till 1 024 mkr.  
Årets resultat: 24 mkr, utdelning till ägare 7,8 mkr. 
Balansomslutningen: 4 172 mkr.  
Eget kapital:1 199 mkr. 

Bolaget leds av en styrelse på 15 personer med styrelseordförande Helena 
Stenberg samt verkställande direktör/CEO Jan Jonsson som arbetar 60 %. 
Ekonomin i koncernbolaget sköts av kommunens ekonomiavdelning men 
bolaget har en controller dedikerad på 40 % och en administratör på 100%. 

Koncernstyrelsen på 15 personer består av ledamöterna i kommunstyrelsen 
inklusive ersättare. Bolagen i koncernen har sina egna styrelser, varje 
styrelse har en ledamot från näringslivet. 

Koncernen har fokuserat på att hålla ihop bolagens investeringar, hur mycket 
koncernen klarar och hur ska man prioritera.  

Därutöver har man jobbat vidare med en del administration som exempelvis 
gemensam lönehantering, men även med IT-frågor och gemensam 
upphandlingsfunktion där man ännu inte nått ända fram. 

Följande bolag ingår i koncernen, relevanta fakta presenterar för vissa bolag.  
utredningen: 

AB PiteåBo 
PiteBo äger och förvaltar nästa 4000 lägenheter, ca 1260 garage och carports 
samt ca 1860 parkeringsplatser. Vidare ägs och förvaltas ca 90 affärs- och 
kontorslokaler. 

Omsättning 2018: 253 mkr 
Årets resultat: 22,9 mkr 

Piteå Näringsfastigheter  
Piteå Näringsfastigheter företaget har 10 dotterbolag. Bolaget äger och 
förvaltar fastigheter för industri-, kontor. 

Uppgiften är framförallt att stödja näringslivet och sysselsättningen i Piteå 
kommun. De äger och förvaltar 185 000 kvadratmeter fördelat på 40 
fastigheter för uthyrning till i stort sett alla verksamheter. Bland 
hyresgästerna hittar du många olika typer av företag inom handel, industri 
och kontor.  

Omsättning 2018: 140 mkr 
Årets resultat: 7,2 mkr 

Piteå Hamn 
Bolaget ska i samverkan med operatör och kunder stärka det regionala 
näringslivets konkurrenskraft via kostnadseffektiva lösningar för kundernas 
sjö- och landtransporter inklusive lagring av gods. 
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Bolaget Piteå Hamn AB förvaltar och utvecklar Piteå Port & Hub. 
Operatören ShoreLink ansvarar för all godshantering inom logistikområdet 
exklusive oljehamnen som opereras av hamnbolaget själva. 

Omsättning 2018: 44 mkr 
Årets resultat: 3 mkr 

Pireva (renhållning och vatten) 
Pireva svarar för dricksvattenförsörjningen, insamlingen och återvinningen 
av avfall samt reningen av avloppsvatten inom Piteå kommun.  

De är uppdelade i två olika affärsområden 

 – Vatten & Avlopp och  
–  Avfall & Återvinning. 
 
Omsättning 2018: 164 mkr 
Årets resultat:  6 mkr 

AB PiteEnergi 
Ska miljömässigt  och kostnadseffektivt  tillgodose invånare och företag med  
energi i form av fjärrvärme. Samt infrastruktur inom data och 
telekommunikationsområdet. Arbetar med devisen: "Världens lokalaste 
energibolag som möjliggör hållbar utveckling i regionen"  

Omsättning 2018: 537 mkr 
Årets resultat: 29 mkr 

Piteå Science Park AB  
Piteå Science Park AB är ett utvecklingsbolag för kulturella och kreativa 
näringar och cleantech. 

Omsättning 2018:15 411 tkr 
Årets resultat: 7 tkr 

3 Reflektioner – Piteå  
Reflektioner från arbetsgruppen efter besöket i Piteå.  

PIKAB har bedrivit sin verksamhet under en ganska lång tid.  

De har flera företag både Piteå Näringsfastigheter med dotterbolag som t.ex.  
Piteå Hamn som arbetar på den lokala marknaden och genererar på så vis 
externa intäkter till bolagen.  

I Piteå finns en stark industrinärvaro, såväl tung industri, som mer småskalig 
industri. Förutsättningarna för att generera affärer för vissa av de kommunala 
bolagen är goda och är förklaringen till att utdelning kan ske med bibehållna 
låga avgifter.  

Piteå Näringsfastigheter har både handelsfastigheter med lokala 
fastighetsägare, samt flera industri och kontorshus i sitt innehav. PIKAB är 
som arbetsgruppen bedömer det, en stark koncern med en tydlig ledning, 
men som inte arbetar  så mycket med kommunorganisationen.  
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4 Omvärldsspaning Sundsvall och Stadsbacken AB 
Sundsvalls kommun har samlat sina bolag i en koncern under namnet 
Stadsbacken. 

Kort fakta om Sundsvall: 
Ytstorlek: 3 189 km2 
Invånare per kvkm: 31 
Antal invånare: 98 850  
Andel företag :  5,3 % 
Antal förvärvsarbetande privat sektor: 32 124 
Antal arbetande i offentlig förv. o service : 16 613 
Kommunskatt: 33,88 % 

Stadsbacken AB 
Stadsbacken AB ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Sundsvalls 
kommun använder i sin verksamhet. Bolaget har till uppgift att omhänderha 
ägarfunktionen i dotterbolagen.  

Bolaget ska hålla samman den kommunala bolagskoncernen samt efter 
ägarens direktiv ansvara för koncernens övergripande utveckling och 
strategiska planering och styrning. 

Stadsbacken AB är moderbolag i Stadsbacke koncernen och äger 100 % av 
bolagen som berörs av direktiven.   

Omsättning: 2018, 2 031 mkr 
Årets resultat:105 mkr 
Balansomslutningen: 7 977 mkr 

Sundsvall Energi AB 
Omsättning 2018: 678 mkr 
Årets resultat: 49 mkr 

Sundsvall Elnät AB  
Är största av sju delägare till fibernätsbolaget ServaNet AB (65,9%) och 
delägare till Korsta Oljelager AB (75%) 

Omsättning 2018: 263 mkr 
Årets resultat: 28 mkr 

Mitthem AB 
Mitthem AB är Sundsvalls största hyresvärd och har drygt 5700 lägenheter. 

Omsättning 2018: 390 mkr 
Årets resultat: 30 mkr 

Sundsvall vatten  
Sundsvall Vatten AB har som syfte att äga, driva och utveckla de allmänna 
vatten- och avloppsanläggningarna samt vara en aktiv huvudman för det 
allmänna vatten- och avloppsnätet inom Sundsvalls kommun. Äger 
MittSverige Vatten AB till (76%) 
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Reko Sundsvall AB  
Reko Sundsvall AB är beställarombud för kommunens räkning när det gäller 
insamling av hushållsavfall och hantering av miljöfarligt avfall. Reko 
Sundsvall AB ingår i MittSverige Vatten och Avfall-gruppen.  

SKIFU AB 
Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) har som 
syfte att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att bygga och 
förvärva fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen, om privata 
alternativ inte räcker. SKIFU ska även äga och förvalta fastigheter som är 
strategiskt viktiga för kommunen samt avyttra sådana fastigheter med bästa 
möjliga ekonomiska resultat. 

Omsättning 2018 136 mkr  
Årets resultat :16,6 mkr 

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 
Bolaget består av en avdelning för Näringsliv och en avdelning för Marknad, 
som hanterar marknads- och besöksnäringsfrågor. 

Omsättning 2018: 29 019 tkr 
Årets Resultat: 5 tkr 

Sundsvall Oljehamn AB  
Sundsvalls Hamn AB är moder bolag (85%) till Sundsvall Oljehamn AB 
som ska bidra till att stärka infrastrukturen i Sundsvallsregionen genom att 
bedriva hamnverksamhet vid Vindskärsudde och Mokajen i Sundsvall.  
Sundsvalls Hamn är en av Sveriges största skogsindustrihamnar och har 
regelbundna turer till Rotterdam, Lübeck och London. 
Omsättning 2018: 27 549 tkr 
Årets resultat: -467 kr 

Sundsvall Logistikpark AB 
Sundsvall Logistikpark AB har som syfte att stärka infrastrukturen i 
Sundsvallsregionen genom att verka för en lokalisering av kombiterminal 
med kringliggande infrastruktur inom Tunadal-Korsta-Ortviken hamn- och 
industriområde. Syftet är ytterligare stärka Sundsvall som nationellt och 
internationellt logistikcenter samt att Tunadalshamnen bevaras som allmän 
hamn.   

Omsättning 2018: 8948 tkr 
Årets resultat; 59 tkr 

Midlanda Fastigheter AB (84% 
Midlanda Flygplats AB 
I Sundsvall har man liksom i Piteå flera bolag som arbetar på den lokala 
marknaden för att driva utveckling och intäkter till koncernen. 

Omsättning 2018: 2 040 tkr 
Årets resultat: -10 710 tkr 
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5 Reflektioner  - Sundsvall  
Sundsvalls kommun har ett stort antal bolag i koncernen Stadsbacken AB.  
Detta har en naturlig koppling utifrån storlek på kommun och en stor andel 
kapitalintensiv industri. Andelen förvärvsarbetande i kapitalintensiv industri 
är 42 % i regionen, vilket kan jämföras med enbart 19 % i riket.  

Flera av de  kommunala bolagen som tillhör Stadsbacken  AB  har också 
affärsdrivande verksamhet. Liksom Piteå har Sundsvall en hamn som stor 
resurs som arbetar på den lokala marknaden och genererar externa intäkter.  
Även när det gäller industrinärvaro har Sundsvall liksom Piteå en styrka en 
stor tung industrisektor samt en stor transportsektor. 

6 Härnösands bolagsstruktur 
Härnösands  kommun har en bolagsstruktur som utgår från kommunen som 
ägare till flera dotterbolag på 100 % som HEMAB, AB Härnösandshus och 
Invest i Härnösand som äger 100 % av Technichus i Mittsverige AB. Se 
bolagsstruktur i bild nedan  

Kort fakta om Härnösand: 
Ytstorlek: 1 058 km2  
Invånare per kvkm: 24 
Antal invånare: 25 190  
Andel företag : 2017, 5,5 % 
Antal förvärvsarbetande privat sektor: 6 627 
Antal förvärvsarbetande i offentlig förv. o service: 4393 
Kommunalskatt: 34,63  % 
 
 
  

HEMAB med dotterbolag. 
Omsättning: 2018 uppgick till 403 mkr.  
Årets resultat: 8,7 mkr. 
Balansomslutningen:  934 mkr.  
Eget kapital: ca 281 mkr. 
 

HEMAB är kommunens största dotterbolag och har som affärsidé: 

HEMAB ägs av Härnösands kommun och ägardirektivet beslutas av 
Kommunfullmäktige. Bolaget ska bedrivas affärsmässigt, men inte 
vinstmaximerande. Låga priser prioriteras före avkastning. Bolaget är en 
viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av kommunen. 
Verksamheten skall omfatta: fjärrvärme, fastighetsrenhållning och 
återvinning, vatten och avlopp, elnät, vindkraft, biogasproduktion, 
fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur och engagemang i 
lokalsamhället. 

AB Härnösandshus med dotterbolag 
Omsättning 2018 uppgick till 157 mkr.  
Årets resultat 6,2 mkr. 
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Balansomslutningen: 860 mkr.  
Eget kapital: 237 mkr. 
 
AB Härnösandshus som innehar 1800 hyreslägenheter har som affärsidé:Vi 
ska erbjuda ett brett urval av lägenheter och lokaler inom Härnösands 
kommun. Vi ska effektivt tillgodose olika önskemål genom att själva förädla, 
förvärva och förvalta fastigheter. 

 Genom långsiktig god lönsamhet och kompetenta medarbetare, ska vi 
erbjuda våra kunder individanpassade mervärden såsom ett attraktivt 
serviceutbud, social trygghet, god miljö samt inflytande över sitt boende 

Technichus i Mitt Sverige AB 
Omsättning 2018 uppgick till 11 877 tkr.  
Årets resultat 584 tkr. 
Balansomslutningen 3 240 tkr.  
Eget kapital: 1 998 tkr. 
 
Technichus är ett Science Center med målet att på ett lustfyllt sätt väcka 
intresset för naturvetenskap och teknik för barn, ungdomar och vuxna. På 
2000 välfyllda kvadratmeter, uppdelade på två våningar, blir komplicerad 
vetenskap enkel och rolig. 

Technichus öppnades i maj 2001 och invigdes officiellt av kung Carl XVI 
Gustaf samma år den 4 oktober. Syftet är att främja Mittsverigeregionens 
utveckling. Technichus intäkter kommer främst från försäljning till följande 
parter: Härnösands kommun, statsbidrag från Skolverket för Science center, 
projektmedel för regionala utvecklingsprojekt, intäkter från besökare i form 
av entré och café samt intäkter fån uppdragsutbildning/-försäljning inom 
utbildning och produktion 

7 Slutsats/bedömning: 
Kommunbolagen i Härnösand har i sina uppdrag att främst leverera olika 
tjänster till Härnösandsinnevånare 

HEMAB har exempelvis avsiktligt arbetat för att hålla nere taxor för 
innevånarna i Härnösand och har också blivit känd för att ha relativt låga 
avgifter. HEMAB har stora investeringsbehov i sin infrastruktur. Bolaget 
finansierar även bredbandsutbyggnaden i kommunen, vilket är en 
underfinansierad verksamhet.  

AB Härnösandshusarbetar på en reglerad marknad med lagstadgade 
begränsningar. När det gäller allmännyttiga bostadsbolag så anges i Lag om 
allmännyttiga bostadsaktiebolag att värdeöverföringar (utdelning) inte får 
överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat från 
föregående räkenskapsår.  
 
Härnösands kommunfastigheter avyttrade 2008 stora delar av sina fastigheter 
till nuvarande Hemfosa. Då avvecklades också Härnösands 
Näringsfastigheter. Kommunfastigheter har idag en begränsad omfattning av 
kommersiella kunder i sitt bestånd. 
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Ska man bilda en koncern så måste man också analysera de ekonomiska 
effekterna av bildandet på både kort- och lång sikt, detta är ett omfattande 
arbete som arbetsgruppen inte har prioriterat idag.  

Ser vi till strukturen på de kommuner vi gjort en analys på så är väldigt stor 
skillnad i möjligheter att skapa externa intäkter i kommuner med drygt        
40 000 respektive knappt 100 000 invånare. Det syns exempelvis väldigt 
tydligt i företagen Piteå Näringsfastigheter respektive SKIFU. 

Utefter arbetsgruppens omvärldsbevakning och utredningarbete samt vid en 
jämförelse med Härnösands bolagsstruktur framgår det att det i nuläget inte 
är särskilt gynnsamt att bilda en kommunkoncern. Det kommer som vi ser 
det inte att generera de avkastningar som vi förväntar oss utan att bolagen 
först justerar sina affärsplaner och ges nya direktiv. 

Arbetsgruppens slutsats är att om Härnösand ska bilda den juridiska 
kommunkoncernen så får det förslaget hanteras längre fram.  

Detta utredningsarbete har dock genererat några viktiga synergier som vi 
under 2020 kommer att arbeta vidare med. Som ett första steg avser vi skapa 
mer samverkan och en gemensam utvecklingsagenda. När vi under en tid sett 
nyttan och värdet av koncernarbetet så får vi därefter analysera nästa steg.  

Kommundirektören kommer även att bjuda Vd:arna i bolagen till 
kommunledningsgruppen vid minst 4 tillfällen per år. Syftet är att förstärka 
samverkan i utvecklingsarbetet och hitta synergier mellan bolagen och 
kommunorganisationen. En av dessa synergier som bolagen och kommunen 
ska undersöka närmare är IT-samverkan. 

Bolagen har själva tagit initiativ till att undersöka en gemensam 
styrelseplattform. Detta kommer att återkopplas till bolagen under kvartal 1 
2020. 

Härnösand den 27 januari 2020  
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 Kommunstyrelsen 

Kommunens och bolagens IT-samverkan 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till arbetsgruppen att gå vidare med att utreda och genomföra de 
möjliga samverkansområden som identifierats, samt 

att lägga rapporten till handlingarna . 

 

Beskrivning av ärendet 
Uppdraget har varit att utreda ”Samordningsmöjligheter av IT inom 
koncernen”. I uppdraget har en nulägesbild kartlagts och olikheter och 
likheter mellan kommunen och bolagen beskrivits. I rapporten framgår vilka 
samarbeten som finns idag samt föreslås ett antal områden som ses som 
framgångsrika att gå vidare med. 
 
Arbetsgruppen bestod av IT-cheferna på kommunen och HEMAB samt IT-
ansvariga på Technichus och Härnösandshus. 
 
Det vi ser är att de mer omfattande samarbetena sker med kommunen som 
en av parterna och att samarbeten mellan enbart bolagen finns - men i en 
mindre omfattning just nu. Det finns tankar och ambitioner om att utveckla 
den befintliga strukturen för samverkan. Vi identifierar under arbetets gång 
fler funktioner och tjänster som kan utvecklas inom samverkan samt att det 
samtidigt finns utmaningar inom vissa områden där framförallt regelverk 
påverkar på olika sätt. Förslag på samverkansområden utifrån nuläget 
återfinns på sidorna 8-9 i rapporten. 
 
En framgångsfaktor för en ökad och djupare samverkan är att skapa 
strukturer för strategiarbete och beslutsfattande samt utvecklings- och 
linjearbete. Viktigt är också att identifiera vilka regelverk vi har att förhålla 
oss till i olika sammanhang. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-07 § 85  
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§ 85 Dnr 2019-000236 2.4.1.0 

Förändrade budgetförutsättningar utifrån 
konsekvenser av ny redovisningsmodell 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning av fullmäktiges beslut i KS2019-000199, Anpassning till 
nya redovisningslagen, beslutar kommunstyrelsen  

att fastställa budgetförutsättningarna för åren 2020-2021 genom:  

 att resultatnivån anpassas utifrån förutsättningar till en minimal nivå, 

 att nämndernas budgetramar anpassas utifrån rådande prognoser,  

 att gottgörelse begärs från pensionsstiftelsen,  

 att vinstutdelning begärs från kommunala bolag, samt 

att uppdra åt kommundirektören att återrapportera utredningsuppdragen:  

 framtida drift och organisation av kommunens produktionskök, 

 översyn av bolagsform för kommunen och dess bolag,  

 samordning och organisation av lokaler i kommunen samt 

 samordning av kommunkoncernens IT-tjänster  

senast i december 2019.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Anders Gäfvert (M), Lennart 
Bergström (SD), Christina Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S).  

Yrkanden 
Ingrid Nilsson (V) yrkar att första attsatsen i liggande förslag ska bytas ut 
mot följande: att fastställa budgetförutsättningarna för åren 2020-2021 
genom att resultatnivån anpassas utifrån förutsättningar till en minimal nivå, 
att nämndernas budgetramar anpassas utifrån rådande prognoser, att 
gottgörelse begärs från pensionsstiftelsen, att vinstutdelning begärs från 
kommunala bolag. 

Ingrid Nilsson (V) yrkar även på följande tillägg i sista attsatsen: (att uppdra 
kommundirektören…) samt samordning av kommunkoncernens IT-tjänster. 
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Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till första attsatsen i liggande förslag samt 
omformulering av attsats nummer två i liggande förslag enligt följande: ”att 
uppdra åt kommundirektören att återrapportera utredningsuppdraget rörande 
alternativa driftsformer i kommunens verksamheter, samt samordning och 
organisation av lokaler i kommunen senast i december 2019”. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till Ingrid Nilssons (V) förslag.      

Propositionsordning 1 
Ordföranden finner att det avseende första attsatsen finns två förslag till 
beslut: liggande förslag och Ingrid Nilssons (V) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 
förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Ingrid 
Nilssons (V) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Ingrid Nilssons 
(V) förslag.      

 
Reservation 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 
 

Propositionsordning 2 
Ordföranden finner att det avseende andra attsatsen finns två förslag till 
beslut: liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsförslag och Anders 
Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 
förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsförslag.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Anders 
Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Ingrid Nilssons 
(V) förslag.      

 
Votering och utfall 
Votering begärs och genomförs. 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) 
tilläggsförslag röstar ”ja”, och den som vill att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Anders Gäfverts (M) förslag röstar ”nej”. 
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Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsförslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 
Ledamot Parti § 83 
  Ja Nej 
Andreas Sjölander S X  
Ingrid Nilsson V X  
Christina Lindberg C  X 
Lotta Visén S X  
Björn Nordling  S X  
Monica Fahlén S X  
Håkan Viklund S X  
Michael Möller Christensen V X  
Johan Sundqvist MP X  
Ingemar Wiklander KD X  
Erik Hultin C  X 
Anders Gäfvert M  X 
Ida Skogström  M  X 
Ingemar Ljunggren  M  X 
Lennart Bergström SD  X 

      

Reservation 
Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
En förändring av redovisningsmodellen (KS2019-000199) kommer påverka 
kommunens redovisning med ökade pensionskostnader på ca 50 mnkr 
årligen. Det innebär att kommunens budgetförutsättningar väsentligen 
påverkas. För att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling kommande år 
föreslås ett antal strategiska budgetförutsättningar beslutas redan nu. 
Samtidigt som det är av yttersta vikt att fortsätta följa den ekonomiska 
utveckling och vara bredd på snabb omställning om behov uppstår. 

Strategiska budgetförutsättningar: 

Att resultatnivån anpassas utifrån förutsättningar till en minimal nivå 

Att nämndernas budgetramar sänks  

Att begära gottgörelse från pensionsstiftelsen 

Att begära vinstutdelning från kommunala bolag 

Utöver de strategiska budgetförutsättningarna föreslås ett antal 
utredningsuppdrag lämnas till kommundirektören för att identifiera 
ytterligare effektiviseringsåtgärder under de kommande åren. 

Utredningsuppdrag: 
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Framtida drift och organisation av kommunens produktionskök 

Översyn av bolagsform för kommunen och dess bolag 

Samordning och organisation av lokaler i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-03     
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Inledning 
Arbetsgruppen har fått uppdrag av kommundirektören att utreda 
”Samordningsmöjligheter av IT inom koncernen”. Uppdraget har varit att ta 
fram en nulägesbild samt beskriva olikheter och likheter mellan kommunen 
och bolagen. Målet har varit att minska kostnader och/eller öka 
effektiviseringen. Ett särskilt utpekat område är licenser men vi har tolkat 
uppdraget som att det också varit öppet för att lämna förslag på andra 
samordningsvinster. I uppdraget ingick också att återkoppling till politiken 
skulle ske vid årsskiftet 19/20. 
 
Det här dokumentet beskriver koncernens olika organisationer, pågående 
samarbeten samt ger förslag på framtida samverkansområden med ett kortare 
tidsperspektiv. För det längre perspektivet behöver vi lägga till 
förutsättningarna som ges vid en eventuell framtida koncernbildning. Det här 
dokumentet är slutrapporten från arbetsgruppen.  
 
Arbetsgruppen består av IT-cheferna på kommunen och HEMAB samt IT-
ansvariga på Technichus och Härnösandshus. 
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Sammanfattning 
Vi har redan idag många pågående samarbeten inom koncernen, allt från 
helhetsdrift till mindre samarbeten som t ex samanvändning av infrastruktur 
(nätverk och telefoni), tjänsteutbyte mellan bolagen och med kommunen och 
kompetensöverföring.  Vi genomför även gemensamma upphandlingar och 
strävar efter standardisering inom infrastruktur samt mjuk- respektive 
hårdvara. 
 
Gemensamt har alla IT-funktioner inom koncernen ett högt säkerhetstänk 
och fokus på att leverera IT-lösningar efter den aktuella kundens behov. 
(Och med kund menar vi i det här fallet – ”dem vi finns till för”.) 
 
Det vi ser är att de mer omfattande samarbetena sker med kommunen som en 
av parterna och att samarbeten mellan enbart bolagen finns - men i en 
mindre omfattning just nu. Det finns tankar och ambitioner om att utveckla 
den befintliga strukturen för samverkan. Vi identifierar under arbetets gång 
fler funktioner och tjänster som kan utvecklas inom samverkan samt att det 
samtidigt finns utmaningar inom vissa områden där framförallt regelverk 
påverkar på olika sätt. Förslag på samverkansområden utifrån nuläget 
återfinns på sidorna 8-9. 
 
En framgångsfaktor för en ökad och djupare samverkan är att skapa 
strukturer för strategiarbete och beslutsfattande samt utvecklings- och 
linjearbete. Viktigt är också att identifiera vilka regelverk vi har att förhålla 
oss till i olika sammanhang. 
 

Beskrivning av respektive organisations IT-verksamhet 

Härnösands kommun 
IT-avdelningen stöttar kommunens verksamheter med service och 
expertkompetens inom IT och digitalisering. 
  
Vi arbetar med drift och utveckling av kommunens IT-plattform, 
infrastruktur, telefoni och verksamhetssystem samt användarstöd via vår 
Helpdesk. Vi är också ett stöd i förvaltningarnas verksamhetsutveckling 
inom IT och digitalisering. Inköp av datorer, tunna klienter, servrar, skrivare, 
licenser med mera samordnas via IT-avdelningen. 
  
Avdelningen har även ett övergripande samordningsansvar för strategi-, 
policy- och säkerhetsfrågor för den kommunala IT-verksamheten. 
  
IT-avdelningen består av 14 medarbetare som fr o m 190901 delats i två 
enheter/grupperingar. På IT-avdelningen finns en IT-chef samt två enheter: 
Enheten för drift och förvaltning med en driftchef och nio medarbetare (IT-
drift) samt Enheten för digitalisering och utvecklingsfrågor (IT-partner) med 
tre medarbetare. 
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IT-partner jobbar med strategiska frågor och strategiskt stöd till 
förvaltningarna, verksamhetsutveckling och digitalisering på 
kommunövergripande nivå och inom olika regionala 
samverkansgrupperingar och nätverk. Gruppen är också metodstöd inom t ex 
systemförvaltning, e-tjänsteutveckling och digitalisering.  
IT-drift jobbar med drift och förvaltning av kommunens IT-miljö. 
   
Beskrivning av drift och infrastruktur, telefonin med Länsstyrelsen och 
eSamverkan  
Härnösands kommun har egen IT-drift med egna driftshallar där vi använder 
molntjänster för vissa verksamhetssystem och funktioner. Vi har bl a M365 
för skolverksamheten. 
  
Kommunen har ca 120 servrar, 3000 arbetsstationer, 2000 surfplattor, 8500 
användare (elever inkluderade), 820 fasta telefoner, 200 Office Extensions-
anslutna mobiler med fast nummer, 1000 mobiltelefoner med tillhörande 
abonnemang, 700 accesspunkter för Wifi (som ökar stadigt i antal), 350 
switchar samt övrigt utrustning för infrastrukturen. 
 
Vi äger gemensamt med Länsstyrelsen en telefonväxel med tillhörande 
tjänster och funktioner, där bl a bolagen finns med som kunder. Drift, 
förvaltning, utveckling och upphandling inom telefoni gör vi tillsammans 
med Länsstyrelsen. 
 
Vi jobbar med utvecklingsprojekt inom digitalisering och e-tjänsteutveckling 
med tio andra kommuner inom eSamverkan. Fokus här har varit på 
digitalisering för invånares kontakter med kommuner men även interna 
automatiseringsprojekt och tjänsteutveckling. 
 

HEMAB 
 
IT-funktionen erbjuder ett stöd till affärsområden och andra funktioner inom 
HEMAB genom att skapa goda förutsättningar för användningen av 
informationsteknik. Vårt uppdrag är att tillsammans med verksamheterna 
leverera moderna, kostnadseffektiva, miljövänliga, IT-lösningar och 
professionella tjänster för att stödja verksamhetsutveckling.  
 
Vi arbetar med ständiga förbättringar och är beredda att anpassa oss till 
förändrade förutsättningar. IT-funktionen samarbetar både inom och utanför 
HEMAB för att på bästa sätt lösa våra uppdrag. 
  
IT ska vara en partner som bidrar till utveckling och idéer för integration i 
organisationen mellan olika system och komma med förslag till nya 
lösningar. Mycket av arbetet bygger på att mer kontinuerligt vara med och 
modernisera och effektivisera IT-miljön. 
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Samverkan är ett viktigt inslag för tillsammans är man starkare och vi ser 
Härnösands kommun som en tydlig partner att fördjupa vårt samarbete med i 
framtiden. 
 
IT-funktionen består av 4 medarbetare. 
 
Beskrivning av drift och infrastruktur 
HEMAB har egen IT-drift med egna driftshallar, vi använder molntjänster 
för vissa system och funktioner, t ex spamfilter och ”Vinna matchen”. 
IT-funktionen har även ansvar för telefoni, utskrift, larm- och 
passerkortssystem, Inköp/upphandling av hårdvara och gemensamma 
programvaror/licenser. 
 
Vi har ca 70 servrar, 200 arbetsstationer, 180 användare, 110 fasta telefoner,  
140 mobiltelefoner med tillhörande abonnemang, 25 accesspunkter för 
trådlöst nätverk, 60 switchar samt övrigt utrustning för infrastrukturen. 
Utöver kontors-nätverket har vi SCADA-nätverken som innehåller ett stort 
antal nätverksanslutna enheter. 
 
Samarbete med kommunen 
Gemensamma upphandlingar. Kunskapsöverföring. Om möjligt väljer vi 
samma lösningar/produkter, för att få en större bredd på kunnandet. 
 
HEMAB har avtal med kommunen för nyttjande av följande: 
Telefonväxel och telefonister. 
Drift av trådlöst nätverk. 
Webb (hemsida och intranät) 
GIS-system (fastighetsuppgifter) 
Ekonomisystem 
 
Gemensamma upphandlingar/avtal för: 
Klienter (datorer) 
IT-tillbehör 
Telefonabonnemang, mobilt och mobilt bredband. 
Mobiltelefoner, paddor och tillbehör. 
Licenspartner (Microsoft och Adobe) 
 

Technichus 
Technichus sköter merparten av sin IT själv, vi använder kommunens 
televäxel och gör inköp via kommunens IT-avdelning, dvs Adobe licenser, 
telefoner och datorer (ibland). Vid behov köps tjänster från extern IT-partner 
när det handlar om driftsproblem vi inte löser själv eller vid mer specifik IT 
som t ex avancerad programmering, utställningsmoduler osv. Kommunens 
IT är här mer rådgivande när situationer uppstår och vår ambition är att den 
här typen av tjänster avtalas och avropas inom kommunkoncernen i 
framtiden.  
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Beskrivning av drift och infrastruktur 
Technichus har ett eget mindre kontorsnätverk och ett wifi-nät för den egna 
personalen och besökare. Det finns också specifika IT-lösningar ibland 
beroende på vilken typ av utställning vi har. Vi har eget passagesystem, 
brand- och inbrottslarm där Härnösandshus sköter drift och service av 
brandlarmet, inbrott och passagesystem hanteras i egen regi. 
 
Vi har kassa och betaltjänster, där vi hyr två kassasystem. Technichus har 
också hand om Teaterföreningens biljettsystem, dvs försäljning och drift. 
 
Technichus har 14 anställda exkl timanställda, ca 40 datorer, 1 server och 
M365 (molntjänst), samt annan utrustning som 3D-skrivare eller utrustning 
kopplad till en utställning.  
 

Härnösandshus 
Härnösandshus har sedan 2016 sin IT-drift hos Härnösands kommun. Det 
var ett första steg för samarbete inom koncernen. Avtal finns för drift, 
support och nätavgifter.  
 
Vi har idag samverkan i form av upphandling av programlicenser och 
mobiltelefonavtal.  Licenser som tillhandahålls av Microsoft är något vi i 
framtiden hoppas kunna samköra. Dels för dataprogram och dels för 
serverdelen. 
 
I övrigt så är det av naturliga skäl svårt att gemensamt handla upp licenser då 
det i bedrivs väldigt olika former av verksamhet i organisationerna. 
Idag anser vi dock att arbetet kommit en bra bit på väg. Vi får även komma 
ihåg att Härnösandshus utgör en liten del i koncernen med ca 31 anställda 
och ca 35 totallicenser för större program. 
 
Beskrivning av drift och infrastruktur 
Vi har ett eget passersystem samt egna larm-, driftövervakning- och 
bokningssystem. Driften av vår IT-miljö ligger i kommunens regi och vi har 
gemensam upphandling och managering av licenser; exempelvis Microsoft, 
Adobe (här tar Härnösandshus sina egna kostnader). Förutom ovanstående 
samkör vi även det här: 

 
 Skype (Kommunikation). 
 Programvara för Bild- och ritningsvisare. 
 Fastighetsregister. 
 Publiceringsverktyg hemsida/Intranät. 
 Adobe (Pro och Photoshop). 
 Dustin (Upphandlingsavtal hårdvara). 

inköp av hårdvara avseende PC och tunna klienter mm. Upphandling 
tillsammans med H-sands kommun. 
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Vi har egna fristående licenser: 

 Leverantörssystem. Egen upphandling och egna licenser. 
 Hyres-, Förvaltning-, Energi- och tekniska dataprogram. Egen 

upphandling och egna licenser. 
 Kemikalieregister. Egen upphandling och egna licenser. 
 3:e part leverantör för e-faktura hantering. Egen upphandling och 

egna licenser. 
 Larmfunktioner och bokningstavlor. Bokningstavlor även för kund, 

manuellt samt via webb Egen upphandling och egna licenser. 
 Låssystem mm. Egen upphandling och egna licenser. 
 Ekonomisystem. Egen upphandling och egna licenser 
 Drift och övervakning undercentraler.  

 

Kortfattat om kompetenser inom koncernen 
 
Inom digitalisering och verksamhetsutveckling jobbar alla i koncernen idag 
regionalt och nationellt, med nätverkande och samverkan inom offentlig 
verksamhet och företag, med utveckling på både strategisk och operativ nivå, 
allt från gemensamma regionala utvecklingsprojekt till interna projekt som 
exempelvis utbildningsinsatser, automatisering och e-tjänsteutveckling. 
  
Inom Kommunens och Hemabs IT-avdelningar finns lång erfarenhet och hög 
kompetens inom IT-drift och utveckling, server, nätverk och 
kommunikation, telefoni, klient, hård- och mjukvara men även inom 
upphandling och inköp samt samordning av entreprenörer vid 
verksamhetsövergripande insatser.  
 

Nuvarande och pågående samarbeten inom koncernen 
Förutom att vi stöttar varandra med kompetens finns följande samarbeten 
inom nuvarande koncern.  
 
Regelbundna träffar mellan IT-ansvariga för Härnösands kommun, 
Härnösandshus, Technichus och HEMAB för att hitta samordningsvinster i 
så stor utsträckning som möjligt. 
 
Kommunen - Härnösandshus  
Härnösandshus har hela sin IT-drift i kommunens regi enligt ett driftsavtal, 
bolaget använder också kommunens webb/Sitevision, Wifi, accessnät och 
telefoni, också avtalsreglerat.  
 
Vi använder varandras konferenslokaler genom åtkomst till lokalbokningen 
via funktion i Outlook, enligt överenskommelse. När kommunen gör 
upphandlingar av olika slag så tillfrågas bolagen om man vill delta, 
exempelvis vid upphandling av arbetsstationer, datatillbehör, licenser, 
accessnät osv.  Härnösandshus har även ett mindre serverrum, med två 
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stycken server-rack. Detta kan utnyttjas vid behov av kommunens IT-enhet 
utan kostnad. 
 
Kommunen - HEMAB 
HEMAB har egen drift men använder kommunens telefonväxel, telefonister, 
Wifi-nät och webb/Sitevision samt kommunens GIS-system och 
ekonomisystem. Vi gör gemensamma upphandlingar, kunskapsöverföringar, 
och om möjligt väljer vi samma lösningar och produkter för att få en bredd 
på kunnandet och effektivisering via volym och samordning. 
 
HEMAB har avtal med kommunen för nyttjande av följande: 
Telefonväxel med tillhörande tjänster och telefonister. 
Drift av trådlöst nätverk. 
Webb (hemsida och intranät) 
GIS-system (fastighetsuppgifter) 
Ekonomisystem 
 
Gemensamma upphandlingar/avtal för: 
Klienter (datorer) 
IT-tillbehör 
Telefonabonnemang, mobilt och mobilt bredband. 
Mobiltelefoner, plattor och tillbehör. 
Licenspartner (Microsoft och Adobe) 
 
HEMAB - Härnösandshus 
Här finns samarbeten inom andra områden som t ex fastighet som gränsar till 
IT-området. 
 
HEMAB – Technichus 
Technichus har sina ekonomitjänster hos HEMAB.  
Översyn av bokningssystem för skolor (studiebesök). Idag används två 
separata system, ett i varje bolag. 
 
Technichus - Kommunen  
Technichus har avtal med kommunen för nyttjande av följande: 
Telefonväxel med tillhörande tjänster och telefonister. 
 
Gemensamma upphandlingar/avtal för: 
IT-tillbehör 
Telefonabonnemang, mobilt och mobilt bredband. 
Licenspartner (Microsoft och Adobe) 
 
HEMAB – Technichus - Härnösandshus 
Pågående arbete med en gemensam upphandling för en styrelseportal. 
 
 
Kommunen – Kommunförbundet 
Kommunförbundet ingår inte i koncernen men dom nyttjar kommunens 
personalsystem.  
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Licenser 
Vi gör nu en gemensam upphandling av licenspartner för Microsoft och 
Adobelicenser inom koncernen.  
När det gäller Microsoftlicenser försvåras samnyttjande då regelverket är 
komplicerat och gör bland annat skillnad på skolverksamhet, administrativ 
verksamhet, kommunal verksamhet och bolag. I de fall samverkan försvåras 
av likande parametrar finns ändå ett värde inom resursnyttjande, t ex 
gemensamma upphandlingar, kompetensutbyte och erfarenhetsutbyten. 
 
Övriga licenser är ofta kopplade till verksamhetssystem och programvaror 
vilket är ett utvecklingsområde som vi gemensamt bör genomlysa. 
Licensmodellerna kan även här vara svåra och invecklade men är lättare att 
förhandla om. En väg kan vara att gemensamt upphandla 
verksamhetssystem, standardisera och välja samma lösningar och produkter 
inom mjuk- och hårdvara i större utsträckning. 
 

Vad kan vi samverkan om?  
För att skapa bra förutsättningar för samverkan i det bredare och djupare 
perspektivet behövs strukturer för strategiarbete, beslutsfattande och 
linjearbete. Här behöver vi göra ett gemensamt arbete för att definiera och 
identifiera nyckelpersoner och deras uppdrag i förhållande till ett 
samverkansperspektiv, och kanske t om tillskapa nya resurser 
(nyckelpersoner, nätverk, beslutsform). 
 
Ambitionen bör alltid vara att vi tänker på om samverkan är möjlig för de 
implementeringar som planeras i framtiden. 
 
De fyra ”Koncernledningsmöten” som kommer att genomföras under 2020 
blir ett forum där nya samarbeten och/eller utvecklingsprojekt kan initieras 
och/eller beslutas. Det är även viktigt att bibehålla det nätverk av IT-chefer 
och IT-ansvariga som har jobbat fram denna rapport. Dessa två grupperingar 
kommer att utgöra en god grund för att nedanstående bruttolista med möjliga 
samarbetsområden kan utredas och genomföras på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt med Härnösandsbornas bästa för ögonen. 
Nedan listas avslutningsvis ett antal samverkansområden som bedöms vara 
aktuella och lämpliga att börja med utifrån ett nuläge. Beroende på om och 
när ett formellt koncernbildande genomförs så kan nedanstående bruttolista 
förändras. 
 

 Informationssäkerhet (LIS), GDPR. 
 Digitaliseringsfrågor. 
 Utvecklingsområden inom koncepten Smarta städer och 

välfärdsteknik. 
 Automatisering, från det enkla till det komplicerade 

(processkartläggningar, filflyttning, integrationer, RPA osv). 
 E-tjänster 
 Dela kompetenser/spetskompetenser/personalresurser. 
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 Systemförvaltning - gemensam modell/införande. 
 Utbildningar 
 Informationstavlor, ny teknik som kan ersätta pappersinformation i 

trapphus. Lösningen kan nyttjas av övriga i koncernen. 
 Upphandlingar 
 Serverhallar, vi har bra serverhallar som borde samnyttjas i större 

utsträckning. 
 Licenser 
 Nyttja infrastruktur på ett bättre sätt som t e x hårdvara. 

 
 
 
 
 
  
Lena Salomonsson, IT-chef, Härnösands kommun 
Marcus Claesson, VD Technichus 
Mikael Öhman, IT-ansvarig, Härnösandshus 
Pelle Nordin, IT-chef, HEMAB  
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 Kommunstyrelsen 

Attestantförteckning för kommunstyrelseförvaltningen 
2020 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta reviderad attestantförteckning med giltighet från 2020-09-14.  
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningens attestantförteckning har reviderats utifrån 
genomförda personalförändringar.    

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Annakarin Sandström-Gudmundsson 
Ekonomiassistent 

 

Bilagor 
Reviderad attestantförteckning för kommunstyrelsen 2020-09-14. 

 



ATTESTANTFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Gäller från och med 2020-09-14
Dnr: 2020-000016 

Sida 1/2 SIgnatur ___________

Ansvar Verksamhet Ansvarsnamn Attestant Ersättare Beloppsgräns Beloppsgräns Notering
Drift Investering

* ****** Generell attest kommunen Lars Liljedahl Linda Högdal Anna Bostedt 60 000 000 40 000 000 Ny ersättare
* ****** Generell attest kommunen Johan Lindén Linda Högdal Anna Bostedt 60 000 000 40 000 000 Ny attestant och ersättare

10* ****** Generell attest Lars Liljedahl Anna Bostedt 40 000 000 40 000 000

101* ****** Politisk ledning Andreas Sjölander Ingrid Nilsson, Christina Lindberg, Carl-Fredrik Edgren 50 000 50 000 Ny ersättare
101030 ****** Kommunstyrelse Andreas Sjölander Ingrid Nilsson, Christina Lindberg, Carl-Fredrik Edgren 50 000 50 000 Ny ersättare

102* ****** Förvaltningsledning Lars Liljedahl Anna Bostedt 3 000 000 5 000 000
102010 ****** Förvaltningsledning Lars Liljedahl Anna Bostedt 3 000 000 5 000 000 Personliga utlägg ks presidium 

103* ****** HR-avdelning Pernilla Unander Lars Liljedahl 1 000 000 1 000 000
103010 ****** HR-avdelning Pernilla Unander Marianne Holm 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg kommundirektör
103011 ****** Lönekamrer Marianne Holm Pernilla Unander 300 000 300 000
103013 ****** Rekrytering- och bemanningsenheten Marie Englund Pernilla Unander 300 000 300 000 Personliga utlägg personalchef 
103014 ****** HR-enheten Marie Englund Pernilla Unander 300 000 300 000 Personliga utlägg personalchef 
103015 ****** Löneenheten Marianne Holm Pernilla Unander 300 000 300 000 Personliga utlägg personalchef

104* ****** Ekonomiavdelning Anna Bostedt Johan Lindén Linda Högdal, Uno Jonsson 40 000 000 10 000 000 Ny attestant och borttagen ersättare
104010 ****** Ekonomiavdelning ledning och adm Anna Bostedt Johan Lindén Linda Högdal, Uno Jonsson 40 000 000 10 000 000 Personliga utlägg kommundirektör, ny attestant och borttagen ersättare
104011 ****** Moms Marie Åkerlund Matilda Minell 40 000 000 0
104012 ****** Redovisningsenhet Linda Högdal Anna Bostedt, Uno Jonsson Johan Lindén 300 000 300 000 Personliga utlägg ekonomichef, ny ersättare
104013 ****** Upphandlingsenheten Linda Högdal Anna Bostedt, Uno Jonsson Johan Lindén 300 000 300 000 Personliga utlägg ekonomichef, ny ersättare
104014 ****** Controllerenheten Anna Bostedt Johan Lindén Linda Högdal, Uno Jonsson 300 000 300 000 Personliga utlägg ekonomichef, ny  attestant och borttagen ersättare

105* ****** Kommunledningskontor Petra Norberg Anna Bostedt Lars Liljedahl 1 000 000 1 000 000 Ny attestant
105010 ****** Kansli- och utvecklingsenhet Petra Norberg Anna Bostedt Lars Liljedahl 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg kommundirektör, ny attestant
105011 ****** Kostenhet Marie Holmberg Ulrika Olsson, Kia Olsson 300 000 300 000 Personliga utlägg kanslichef 
105011 051000 Område 051 Marie Holmberg Ulrika Olsson, Kia Olsson 300 000 300 000 Personliga utlägg kanslichef 
105011 052000 Område 052 Kia Olsson Marie Holmberg, Ulrika Olsson 300 000 300 000 Personliga utlägg kostchef 
105011 053000 Område 053 Ulrika Olsson Marie Holmberg, Kia Olsson 300 000 300 000 Personliga utlägg kostchef 
105014 ****** Överförmyndarenheten Jonas Nyberg Petra Norberg Anna Bostedt 300 000 300 000 Personliga utlägg kanslichef, ny ersättare
105015 ****** Serviceenhet Ann-Christine Munther Petra Norberg Anna Bostedt 300 000 300 000 Personliga utlägg kanslichef, ny ersättare

106* ****** Tillväxtavdelning Uno Jonsson Lars Liljedahl 1 000 000 1 000 000
106010 ****** Utveckling Uno Jonsson Petra Forsström 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg kommundirektör
106012 ****** Näringslivsutveckling och turism Petra Forsström Uno Jonsson 300 000 300 000 Personliga utlägg tillväxtchef
106013 ****** High Coast invest Mikael Aamisepp Uno Jonsson 300 000 300 000 Personliga utlägg tillväxtchef
10602* ****** Kulturenhet Elisabeth Oxelhöjd Susanne Hägglund 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg tillväxtchef
106020 ****** Kulturenhet Elisabeth Oxelhöjd Susanne Hägglund 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg tillväxtchef
106021 ****** Bibliotek Susanne Hägglund Elisabeth Oxelhöjd 300 000 300 000 Personliga utlägg  tillväxtchef

107* ****** Kommunikationavdelning Tomas Wahlund Lars Liljedahl 1 000 000 1 000 000
107010 ****** Kommunikationavdelning Tomas Wahlund Lars Liljedahl 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg kommundirektör



ATTESTANTFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Gäller från och med 2020-09-14
Dnr: 2020-000016 

Sida 2/2 SIgnatur ___________

108* ****** IT-avdelning Lena Salomonsson Patric Groop 1 000 000 1 000 000
108010 ****** IT-avdelning Lena Salomonsson Patric Groop 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg kommundirektör
108012 ****** IT-driftenhet Patric Groop Lena Salomonsson 300 000 300 000 Personliga utlägg IT-chef

109* ****** Utveckling och bidrag Anna Bostedt Johan Lindén Linda Högdal, Uno Jonsson 20 000 000 10 000 000 Ny attestant och borttagen ersättare
109010 ****** Utveckling och bidrag Anna Bostedt Johan Lindén Linda Högdal, Uno Jonsson 20 000 000 10 000 000 Ny attestant och borttagen ersättare
109020 ****** Soluddens asylboende Anna Bostedt Johan Lindén Linda Högdal, Uno Jonsson 1 000 000 1 000 000 Ny attestant och borttagen ersättare
190000 ****** Kommungemensam verksamhet Anna Bostedt Johan Lindén Linda Högdal, Uno Jonsson 40 000 000 10 000 000 Ny attestant och borttagen ersättare

20* ****** Generell attest Göran Norlander Kristoffer Bodin, Eva Olstedt-Lundgren 50 000 50 000
201010 ****** Kommunfullmäktige Göran Norlander Kristoffer Bodin, Eva Olstedt-Lundgren 50 000 50 000
202010 120000 Revision Sigfrid Tjärnlund Bo Anders Öberg, Ingrid Flodin 50 000 50 000
203010 130210 Allmänna val Sig-Britt Ahl Jeanette George, Sonja Hedenberg 50 000 50 000

890000 ****** Finansen Anna Bostedt Johan Lindén Linda Högdal, Uno Jonsson 40 000 000 10 000 000 Ny attestant och borttagen ersättare

Denna attestantförteckning visar vilka personer som har beslutsattesträtt för ett eller flera ansvar och verksamheter.
Attestantförteckningen är upprättad i enlighet med fastställt attestreglemente och dess tillämpningsanvisningar.
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§ 133 Dnr 2015-000314 370 

Inrättande av politisk referensgrupp för miljö-, klimat- 
och energistrategisk arbete 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta en politisk referensgrupp för miljö-, klimat- och energistrategiskt 
arbete och att gruppen utgör referensgrupp för arbetet med revidering av 
Energiplanen,  

att från kommunstyrelsen utse tre personer till referensgruppen, varav en 
sammankallande, 

att inbjuda samhällsnämnden att ingå i referensgruppen med tre ledamöter,  

att inbjuda styrelsen i HEMAB att ingå i referensgruppen med två 
ledamöter,  

att inbjuda styrelsen i Härnösandshus att ingå i referensgruppen med två 
ledamöter. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.  

Bakgrund 
Härnösand har en Energiplan som gäller för 2006-2015. Enligt lagen om 
kommunal Energiplanering är kommunerna skyldiga att ha aktuella 
energiplaner. Ett utvärderings- och revideringsarbete planeras därför att 
genomföras under hösten 2015, med nya mål och indikatorer för kommunens 
energistrategiska arbete. Arbetet kommer att samordnas från 
kommunstyrelseförvaltningen med tjänstemannarepresentation från i första  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(56) 
Sammanträdesdatum 

2015-06-02 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

     Forts 

§ 133 forts 

hand samhällsnämnden, HEMAB och Härnösandshus. När Energiplanen 
togs fram förra gången inrättades en politisk referensgrupp med politiker 
från kommunstyrelsen, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, HEMAB 
och Härnösandshus. Även denna gång föreslås en politisk referensgrupp med 
liknande sammansättning inrättas. Till referensgruppen föreslås i ett första 
steg politiker från samhällsnämnden, HEMAB och Härnösandshus att 
inbjudas. Även representanter från andra nämnder kan inbjudas vid behov.  

Härnösand har de senaste åren ingått i Energimyndighetens program för 
Uthålliga kommuner. Inom ramen för projektområdet ”Bilsnål planering för 
en attraktiv småstad” har bland annat förslag på Trafikprogram för 
Härnösand tagits fram. Den politiska styrgrupp som inrättades 2012 med 
deltagare från kommunstyrelsen och samhällsnämnden för att följa de olika 
delarna av projektet har i praktiken även utvecklats till att fungera som en 
referensgrupp för övrigt miljö- och energistrategiskt arbete i kommunen. 
Projektet Uthållig kommun avslutas under 2015, samtidigt som behovet av 
ett politiskt strategiskt forum för övergripande miljö- och energifrågor 
kvarstår. Den referensgrupp som nu föreslås inrättas föreslås därför tills 
vidare även fungera som forum och referensgrupp för andra miljö-, klimat- 
och energistrategiska frågor av kommunövergripande karaktär, där 
kommunstyrelsen har ett samordningsansvar.        

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, skrivelse, 2015-06-01      

______  
 



 

Kommunstyrelse 

PROTOKOLLSFÖRSLAG 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-08 

Dnr 
KS/2020-000003 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Val av politisk referensgrupp för miljö-, klimat- och 
energistrategiskt arbete 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  

att till den politiska referensgruppen för miljö-, klimat- och energistrategiskt 
arbete välja följande personer: 

 

 

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-02 att inrätta en politiskt strategisk 
referensgrupp för miljö-, energi- och klimatfrågor. Förutom delaktighet i 
skapandet av kommunens nu aktuella klimat- och energiplan bestod 
referensgruppens uppdrag av samordnande av det strategiska arbetet i miljö-, 
klimat- och energifrågor. Referensgruppens sammansättning bestämdes till 3 
ledamöter från kommunstyrelsen och 3 ledamöter från samhällsnämnden 
samt 2 ledamöter från Hemabs respektive Härnösandshus styrelser. Dagens 
ärende avser val av ledamöter från kommunstyrelsen.   

 

______  
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Plats och tid Via Skype, måndagen den 7 september 2020 kl 16:00-16:50 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande 
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Visén (S) 
Ingemar  Wiklander (KD) 
Johan Sundqvist (MP) 
Anders Gäfvert (M) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Björn Nordling (S) 
Myriam Estrella-Näslund (MP) 
Olle Löfgren (L) 
 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt,  
tf. ekonomichef, Petra Werner, tf. kanslichef och Jeanette George, kommunsekreterare 
 

Justerare Christina Lindberg (C) 

  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 61 

 Jeanette George  

 Ordförande 
  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 
  

 Christina Lindberg   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-09-07 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-07 Datum då anslaget tas ned 2020-09-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Jeanette George  
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§ 61 Dnr 2020-000022 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna, samt 

att paragrafen justeras omedelbart.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska gå till kommunstyrelsen för beslut. 

Andreas Sjölander (S) instämmer till yrkandet.      

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Anders Gäfverts yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med Anders Gäfverts (M) yrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag med Anders Gäfverts (M) yrkande.      

Bakgrund 
Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 
efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 
översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 
utveckling löpande under året 
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Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 

Förvaltningarnas samlade ekonomisk bild av Covid 19 

Ekonomisk månadsrapport Juli      

______  

 



 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Åsa Rönnlund, 0611 34 80 55 
asa.ronnlund@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2020-08-27 

 
Dnr  
KS/2020-000022 

  
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut  
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 
efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 
översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 
utveckling löpande under året 

   

Anna Bostedt 
t.f. ekonomichef 

Åsa Rönnlund 
Ekonomistrateg 

 

Bilagor 
Månadsrapport juli 2020 
Förvaltningarnas samlade bild av Covid 19 v34 



Förvaltningarnas samlade ekonomiska bild av Covid-19 v 34 
2020-08-21 
 

 

Den samlade intäktsminskningen bedöms av förvaltningarna i nuläget uppgå till 890,0 tkr, varav den 
största delen utgörs av SAM minskade besök Simhall 731,0 tkr.  

 

Socialförvaltningen har 1,2 tkr intäktsökning kopplade till Covid 19. 

 

Externa kostnader bedöms öka med 20 582,5 tkr, där de stora kostnadsposterna främst utgörs av: 

 KSF representation (personalgåvor) 1 138,4 tkr 
 KSF inköp förbrukningsinventarier 327,6tkr 
 KSF inköp övriga främmande tjänster 341,7 tkr 
 KSF personalkostnader 1 230,3 tkr 
 ALF sammanställda kostnader 260,9 tkr 
 SAM sammanställda kostnader 527,0 tkr 
 SKO förbrukning 606,8 tkr 
 SKO matersättning 954,1 tkr 
 SKO vikarier 819,5 tkr 
 SOC inköp skyddsutrustning, material 9 410,0 tkr 
 SOC personalkostnader 3 996,9 tkr 
 SOC ökat köp av huvudverksamhet 507,8 tkr 



 

Kostnadsminskningen på 204,3 tkr avser huvudsakligen 200 tkr för minskade inköp till daglig 
verksamhet inom socialförvaltningen. 

 

Effekten per förvaltning visar att den största ekonomiska effekten finns hos socialförvaltningen, med 
en konstaterad nettoeffekt på 13 760,5 tkr. Samtliga förvaltningar har uppgivit sig ha en negativ 
effekt av Covid-relaterade händelser. 

 

Nettoeffekten för kommunen som helhet visar att det främst är kostnadsökningar som påverkar 
förvaltningarnas ekonomi. Varken intäkts- eller kostnadsminskningar eller intäktsökningar har ökat 
nämnvärt sedan föregående vecka.  



Ekonomiavdelningen 

HÄRNÖSANDS KOMMUN   

MÅNADSRAPPORT 
KOMMUNSTYRELSEN            

JULI 2020 

 

  



INLEDNING 

Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling 
löpande under året. Den ekonomiska situationen ges en kortfattad sammanfattning och ska ses som ett 
komplement till kommunens fyramånaders – och delårsbokslut där en djupare analys och prognos görs. 

Rapporten baseras på nämndernas resultat och är upprättad utifrån nämndernas månadsbokslut. 

SAMMANFATTNING JULI 2020 

Nämndernas ackumulerade utfall t.o.m. juli är lägre än det budgeterade resultatet för perioden.  Tre av fem 
nämnder har ett I/K-tal som är precis eller över 1,00, vilket innebär att tre av fem nämnder har intäkter lika 
stora som eller större än kostnaderna. 

Likviditeten per den sista dagen i månaden är högre för juli månad än för juni, samt högre än den sista juli 
2019. Figur 6 visar att det under månaden betalats ut 2 750,9 tkr avseende investeringsprojekt, att jämföra 
med juni månad då 1 562,1 tkr utbetalades. Checkräkningskrediten på 90 000 tkr har som högst utnyttjats till 
14,1 % under månaden.  

Kommunens låneportfölj är oförändrad under juli månad, och ligger kvar på 210 000 tkr. 

KOMMUNENS RESULTAT  

ACKUMULERAT RESULTAT 2020 EXKL FINANSEN 

 

 

Kommunens ackumulerade resultat, exklusive Finansen, är per den sista juli -12 860,4 tkr. Budgeterat resultat 
för perioden  är -424,3 tkr exklusive Finansen*.  

*Denna graf visar ackumulerad budget samt utfall på kommunens nämnder inklusive kommungemensam verksamhet. Finansen, där 
kommunens resultat budgeterats är exkluderat ur denna graf. Utfallet på Finansen är för juli månad ett överskott på 45 791,4 tkr, att 
jämföras med budgeterat överskott på 13 835,2 tkr. Finansens resultat för månaden är således 31 956,2 tkr högre än budget, att läggas till 
ovanstående resultat för att se kommunen som helhet. 

 



NÄMNDERNAS RESULTAT 

NÄMNDERNAS ÅRSBUDGET 2020 

DDriftsbudget (tkr) Kommunstyrelse Arbetslivsnämnd Samhällsnämnd Skolnämnd Socialnämnd 

Skattemedel 158 900 57 500 179 600 600 300 596 600 

Externa intäkter 25 600 5 300 25 600 86 800 87 000 

Kostnader -275 000 -122 500 -202 700 -693 400 -685 600 

 

IInvesteringsbudget 
(tkr) 

Kommunstyrelse Arbetslivsnämnd Samhällsnämnd Skolnämnd  Socialnämnd 

Skattemedel 9 000 500 49 000 2 000  500 

Annan finansiering       

 

ACKUMULERAT RESULTAT FÖR NÄMNDERNA 2020* 

Nämndernas budget för 2020 är 0 tkr på helår, vilket innebär att nämnderna den sista december 2020 ska ha 
kostnader vars storlek inte överstiger intäkterna. Som den svarta kurvan nedan visar har nämnderna dock vissa 
smärre variationer sett över hela budgetåret. Under våren ligger den svarta kurvan en bit över 0-strecket, vilket 
betyder att nämnderna då har budgeterat med ett överskott, som sedan successivt planar ut till en nollbudget 
på helåret.  

Den blå kurvan visar nämndernas samlade utfall för perioden. Så länge den blå kurvan håller sig ovanför den 
svarta är det samlade utfallet för nämnderna bättre än vad som budgeterats för perioden, dvs. nämnderna har 
högre intäkter eller lägre kostnader än vad de budgeterat, och därmed ett positivt resultat. 

Det ackumulerade utfallet t.o.m. sista juli visar att den blå utfallskurvan är under den svarta och att nämnderna 
således har ett lägre utfall än vad som budgeterats för perioden: -32 092,3 tkr mot budgeterade 424,3 tkr. 

 

 



* För jan-mar 2020 har kommunstyrelsens utfall beräknats genom att nettot tagits mellan kommunstyrelsen och kommungemensamma 
ansvar. Detta då kostnader har flyttats budgetmässigt mellan dessa, men där utfallet ännu inte korrigerats för att möta dessa 
budgetändringar.  

ACKUMULERAT I/K-TAL PER NÄMND* 

Målet för ekonomi i balans är ett I/K-tal över 1,00, som visar att intäkterna är högre än kostnaderna. För juli 
månad är I/K-talet 1,00 eller där över för tre av fem nämnder: kommunstyrelse, arbetslivsnämnd och 
samhällsnämnd. Skolnämnden har ett I/K.tal på 0,993 och socialnämnden har ett I/K-tal på 0,955. 

 

* För jan-mar 2020 har kommunstyrelsens utfall beräknats genom att nettot tagits mellan kommunstyrelsen och kommungemensamma 
ansvar. Detta då kostnader har flyttats budgetmässigt mellan dessa, men där utfallet ännu inte korrigerats för att möta dessa 
budgetändringar.  

 

ACKUMULERAT RESULTAT PER NÄMND* 

En vit ruta innebär ett resultat bättre än 0. Ett blått/mörkblått resultat innebär ett underskott, av 
mindre/större karaktär. Denna tabell visar det faktiska utfallet per nämnd, oavsett budget för perioden.  

Det samlade utfallet är alltså 32 092 tkr lägre än noll, medan figur 2 visar utfallet ställt i relation till budget för 
perioden. 

 

 

* För jan-mar 2020 har kommunstyrelsens utfall beräknats genom att nettot tagits mellan kommunstyrelsen och kommungemensamma 
ansvar. Detta då kostnader har flyttats budgetmässigt mellan dessa, men där utfallet ännu inte korrigerats för att möta dessa 
budgetändringar.  

 

tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
KS -2 026 1 100 -1 191 6 441 9 987 8 528 6 876

ALN 1 014 2 470 2 844 3 778 4 540 5 008 4 178

SAM 6 965 3 319 3 742 4 391 3 624 1 505 897

SKO -8 710 -1 967 3 898 6 690 5 957 -819 -6 411

SOC -4 397 -5 695 -8 809 -12 260 -18 659 -28 706 -37 633

Total -7 155 -773 484 9 039 5 448 -14 484 -32 092 0 0 0 0 0



FINANSRAPPORT 

LIKVIDITET 

Under juli månad uppnåddes det högsta värdet på kontot 2020-07-23, med ett saldo på 70 182 tkr. Månadens 
lägsta värde noteras 2020-07-22, med ett saldo på -12 689 tkr. Checkkrediten för kommunen är 90 000 tkr och 
har som högst utnyttjats till 14,1% under månaden. Likviditeten per den sista dagen i månaden är högre för juli 
månad än för juni, samt högre än den sista juli 2019. 

 

INVESTERINGARNAS PÅVERKAN PÅ LIKVIDITETEN 

I figur 5 visas investeringsprojektens likvidpåverkan under perioden. De visar att det från kommunens 
bankkonto under juli utbetalades sammanlagt 2 750,9 tkr avseende investeringsprojekt. Hittills under 2020 har 
investeringarnas likvidpåverkan varit 17 310,5 tkr. 

 

 

 



LÅNEPORTFÖLJ 

 

Kommunens låneportfölj uppgår till 210 000 tkr per den sista juli. Inga nya lån har tecknats under perioden. 
Inga lån förfaller till betalning under resterande del av året. 

COVID-19 



Redovisning av kommunstyrelsens uppdragsbeslut t o m 2020-09-08 KS20-05 
Kommunledningskontoret 
 
 

 

Uppdraget KS-
beslut, 
datum 
samt § 

Ansvarig för 
ärendet 

Kommentarer Pågående  Avslutat 

Uppföljning 
revisionsgranskning om 
investeringsprocessen 
att uppdra åt 
kommundirektören att se 
över budget- och 
uppföljningsprocessen 

2018-
09-04 § 
148 

Kommundirektören Ingår i projekt 
”Styrleden”. 

Pågår.  
Vi gör och lär inför 2021 års 
budget. In- och 
omvärldsanalys presenterad 
21/1, arbetsdagar KLG 5-6/2, 
Budgetdag 25/2 och 
Planeringsförutsättningar i KS 
i mars. Ett flertal arbetsmöten 
under andra halvan av 
september för att ta fram ettt 
tjänsteförslag på T2, reviderad 
budget 2020 och Budget 2021 
vid KS 6/10.  Styrleden 
fastställs inför 2022 års 
budgetprocess. Årets göra och 
läraprocess har givetvis 
förändrats pga Covid-19 

Samordning av tillsyn och 
tillståndsgivning av 
alkoholservering och 
livsmedelskontroll 
att uppdra till 
kommundirektören att 
tillsammans med berörda 
förvaltningar utreda 
effektiviseringsmöjlig-heter i 
samordning inom tillsyn och 
tillståndsgivning av 
alkoholservering och 
livsmedel 

2019-
02-05 § 
26 

Kommundirektören Arbete pågår Avslutat Sam förbereder sig för 
övertagande from september.  
SAM och SN tillsammans.  SWOT 
genomförd. Risk- och konsekvensanalyser 
slutförs i januari 2020. Beslut på KS i juni.  

Förändrade 
budgetförutsättningar 
utifrån konsekvenser av ny 
redovisningsmodell 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
återrapportera 
utredningsuppdragen: 

a) Framtida drift och 
organisation 

b) Översyn av 
bolagsform för 

2019-
05-07 § 
85 

Kommundirektören  
 
 
 
 
 
 
 
Utredningsdirektiv  
finns. 
 

a) Pågår: Styrleden (se 
ovan) 

 
b) Avslutas iom dagens 
sammaträde: Bolags VD:ar och KLG 
vill samfällt fördjupa koncernsamarbetet 
under 2020. Fyra 
”Koncernledningsgrupper” under 2020 
med start 28/1 och med fokus på ”hur vi 
tillsammans kan göra Härnösand till en 
ännu bättre kommun att bo och verka i”, 
VD ingår i Krisledningsgruppen som 
träffas minst 2 ggr/vecka sedan 5/3. 



kommunen och 
dessbolag 

c) Samordning och 
organisation av 
lokaler i kommunen 

d) Samordning av 
kommunkoncernens 
IT-tjänster senast i 
december 2019 

Utredning pågår 
studiebesök i Piteå  
genomfört 
 
Lokalsamordnare 
anställd för ett år 
medan vidare 
utredning pågår 
 
Kartläggning  
genomförd. 
Samordningsplanering 
påbörjad. 

Slutrapport presenteras vid 
dagens sammanträde (8/9-
2020).  Förslag om att 
fördjupa samarbetet enligt 
ovan utan att bilda 
Koncernbolag 
 
c) Avslutas iom dagens 
sammanträde: Lokalgruppen har 
det strategiska ansvaret. Ansvar och 
rollfördelning från operativ till strategisk 
nivå är fastställd. Lokalgruppen träffas en 
gång per månad. Slutrapport  vid 
dagens sammanträde (8/9-
2020).  
 
d). Avslutas iom dagens 
sammanträde: ”Slutrapport”  
presenteras vid dagens 
sammanträde (8/9-2020).  
(inkluderande en plan för hur 
samverkan kan fördjupas.)  
Fortsatt effektivisering 
genomförs utifrån den 
fastställda bruttolistan. (Ingår 
som en av alla aktiviteter för 
en budget i balans 2021.) 

Kostverksamhet i 
Härnösands kommun 
att uppdra till 
kommundirektören att 
senast i december 2019 i 
samband med översyn av 
kostverksamheten utarbeta 
Policy för kostverksamhet i 
Härnösands kommun 

2019-
06-04 § 
118 

Kommundirektören Sker i samband med  
kostöversynen 

Pågår. 
Kartläggningsarbete klart.  
Förslag på Måltidspolicy ute 
på remiss. Eventuella 
förändringar av organisering 
struktur kommer senast i 
november 2020. 

Sjöfartsutbildningen – 
Härnösand 
att förslagen lämnas till 
kommundirektören för 
beredning 

2019-
09-10 

Kommundirektören  Pågår: Delrapport 3/3 
redovisas vid oktobermötet 
Delrapport 1: 
Gymnasieutbildning=Avslutad. 
Antagningsläget efter 
omvalsperioden 20/4-19/5 
presenteras den 2/6 
Delrapport 2 YH-utbildning 
marssammanträdet. Politiska 
referensgruppen träffades 
den 29:e april. Konstruktiv 
dialog med ”Marina 
Läroverket. Möjlig kursstart ht 
2021. 

Samverkansavtal mellan 
Härnösands kommun och 
Möten i Härnösand AB 

2019-
11-05 § 
168 

Kommundirektören  Pågår. 



att ge kommundirektören i 
uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet och att 
redovisa uppföljning och 
utvärdering av arbetet till 
kommunstyrelsen senast i 
kommunstyrelsens 
junisammanträde 

Uppföljning/utvärdering 
presenteras vid 
oktobersammanträdet. 

Permutation av Sjökapten 
Johan Nybergs 
donationsstiftelse 
att uppdra till 
kommundirektören att 
återkomma  till 
kommunstyrelsen med 
förslag på utformning och 
plats. 

2020-
01-07 § 
10 

Kommundirektören  Pågår.  
Förslag till KS under hösten 
2020. 

Samverkansavtal – 
Härnösands Näringsliv 
Ekonomisk Förening HNEF 
att ge kommundirektören i 
uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet och 
redovisa uppföljning och 
utvärdering av arbetet till 
kommunstyrelsen senast i 
november 2020  

2020-
03-03 § 
57 

Kommundirektören  Pågår 
Uppföljning/utvärdering i 
oktober 2020 

Nollvision våld i nära 
relationer 
att under förutsättning av 
fullmäktiges beslut uppdra 
till kommundirektören att till 
kommunstyrelsen 
återkomma med ett förslag 
på tidsplan för upprättande 
av en handlingsplan. 

2020-
03-03  
§ 66 

Kommundirektören  Pågår  
Ambitionen är att en 
handlingsplan ska vara klar till 
oktobersammanträdet 2020. 
Ett förslag remissbehandlas 
just nu av förvaltningar och 
övriga intressenter. 

Riktlinjer för fullgörande av 
kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 
att uppdra till förvaltningen 
att implementera rutiner och 
innehåll för uppsiktspliktens 
punkter för nämnder och 
bolag, 
 

2020-
05-06 § 
45 

Kommunstyrelse- 
förvaltningen 

 Pågår. Delrapporter kommer 
att bestå av det konkreta 
arbete som vi genomför med 
början tidigast under hösten 
2020. Slutrapport i början av 
2022. 

Flytt av Svalans förskola till 
Ängecenter 
att uppdra till 
kommundirektören att 
upprätta hyresavtal 
avseende ny förskola i 
lokaler belägna inom 
Ängecenter samt att därefter 
återkomma till 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beslut. 

2020-
05-06 § 
53 

Kommundirektören  Klart.  



Samlokalisering av lokaler 
för daglig verksamhet 
att uppdra till 
kommundirektören att 
upprätta hyresavtal 
avseende lokaler för samlad 
daglig verksamhet i enlighet 
med lämnad hyresoffert 
samt att därefter återkomma 
till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beslut. 

2020-
05-06 § 
54 

Kommundirektören  Klart. 

Granskning av fastigheter 
och lokaler 
att uppdra till 
kommundirektören att 
upprätta en rutin avseende 
statusbesiktning i samband 
med lokalförhyrning och 
fastighetsförvärv och 
återkomma till 
kommunstyrelsens 
sammanträde i september 
2020 för information. 

2020-
06-02 § 
89 

Kommundirektören  Pågår (Uppdraget ingår i den 
omvandling som 
Lokalgruppen har jobbat och 
alltjämt jobbar med.) 

Inrättande av Fritidsbank 
att uppdra till 
kommundirektören att, i 
samverkan med berörda 
förvaltningar och bolag, 
utreda möjligheterna att 
inrätta en permanent 
fritidsbank 2021, samt  
att redovisa utredningen av 
en permanent fritidsbank 
2021 till kommunstyrelsen 
oktober. 

2020-
06-02 § 
96 

Kommundirektören  Pågår 

Hyresavtal Ugglan och 
utökning av platser i särskilt 
boende (SOC2019-000311) 
att uppdra till 
kommundirektören att 
förlänga nuvarande 
hyresavtal på Ugglans 
äldreboende till och med 
2020-09-30  
att uppdra till 
kommundirektören att 
teckna hyresavtal om 
förhyrning av hela B-huset 
på Ugglans äldreboende från 
och med 2020-10-01 till och 
med 2020-12- 31, samt  
att uppdra till 
kommundirektören att 
teckna avtal om förhyrning 
av del av B-huset på Ugglans 
äldreboenden motsvarande 
1 300 kvm from 2021-01-01 

2020-
06-18 § 
103 

Kommundirektör  De tre punkterna om Ugglan 
är klara.  
 
Pågår: Den långsiktiga planen 
för särskilt boende och 
korttidsverksamhet jobbar 
Lokalgruppen med och den 
redovisas senast i mars 2021. 



 

 

med ett avtal på obestämd 
tid med nio månaders 
uppsägningstid samt  
att uppdra åt 
kommundirektören att 
säkerställa att förslag på 
långsiktiga lösningar för 
särskilt boende och 
korttidsverksamhet i 
Härnösand tas fram till 
senast 31 mars 2021. 
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Namn* Beskrivning Minbelopp* Maxbelopp* Förälder Ansv användare* ExtId* Överliggande ExtId
*   Generell attest kommunen0 60000000 lars.liljedahl@harnosand.se Lars Liljedahl   
*   * Generell attest kommunen0 60000000 anna.bostedt@harnosand.se Anna Bostedt   
10*   Generell attest 0 40000000 * lars.liljedahl@harnosand.se Lars Liljedahl   *
101*   Politisk ledning 0 50000 10* andreas.sjolander@harnosand.se Andreas Sjölander   
101030   Kommunstyrelse 0 50000 10* andreas.sjolander@harnosand.se Andreas Sjölander   *
102*   Förvaltningsledning 0 3000000 10* lars.liljedahl@harnosand.se Lars Liljedahl   **
102010   Förvaltningsledning 0 3000000 10* lars.liljedahl@harnosand.se Lars Liljedahl   ***
103*   HR-avdelning 0 1000000 10* pernilla.unander@harnosand.se Pernilla Unander   
103010   HR-avdelning 0 1000000 103* pernilla.unander@harnosand.se Pernilla Unander   *
103011   Lönekamrer 0 300000 103* marianne.holm@harnosand.se Marianne Holm   
103013   Rekrytering- och bemann 0 300000 103* marie.englund@harnosand.se Marie Englund   
103014   HR-enheten 0 300000 103* marie.englund@harnosand.se Marie Englund   *
103015   Löneenheten 0 300000 103* marianne.holm@harnosand.se Marianne Holm   *
104*   Ekonomiavdelning 0 40000000 10* anna.bostedt@harnosand.se Anna Bostedt   *
104010   Ekonomiavdelning ledning och adm 40000000 10* anna.bostedt@harnosand.se Anna Bostedt   **
104011   Moms 0 40000000 104* marie.ronquist@harnosand.se Marie Åkerlund   
104012   Redovisningsenhet 0 300000 104* linda.hogdal@harnosand.se Linda Högdal   
104013   Upphandlingsenheten 0 300000 104* linda.hogdal@harnosand.se Linda Högdal   *
104014   Controllerenheten 0 300000 104* anna.bostedt@harnosand.se Anna Bostedt   ***
105*   Kommunledningskontor 0 1000000 10* petra.norberg@harnosand.se Petra Norberg   
105010   Kansli- och utvecklingsen 0 1000000 10* petra.norberg@harnosand.se Petra Norberg   *
105011   Kostenhet 0 300000 105* marie.holmberg@harnosand.se Marie Holmberg   
105011   * Område 051 0 300000 105* marie.holmberg@harnosand.se Marie Holmberg   *
105011   ** Område 052 0 300000 105* kia.olsson@harnosand.se Kia Olsson   
105011   *** Område 053 0 300000 105* ulrika.x.olsson@harnosand.se Ulrika Olsson   
105014   Överförmyndarenheten 0 300000 105* jonas.nyberg@harnosand.se Jonas Nyberg   
105015   Serviceenhet 0 300000 105* ann-christin.munther@harnosand.se Ann-Christine Munther   
106*   Tillväxtavdelning 0 1000000 10* uno.jonsson@harnosand.se Uno Jonsson   
106010   Utveckling 1000000 106* uno.jonsson@harnosand.se Uno Jonsson   *
106012   Näringslivsutveckling och 0 300000 106* petra.forsstrom@harnosand.se Petra Forsström   
106013   High Coast invest 0 300000 106* mikael.aamisepp@harnosand.se Mikael Aamisepp   
10602*   Kulturenhet 0 1000000 106* elisabeth.oxelhojd@harnosand.se Elisabeth Oxelhöjd   
106020   Kulturenhet 0 1000000 106* elisabeth.oxelhojd@harnosand.se Elisabeth Oxelhöjd   *
106021   Bibliotek 0 300000 106* susanne.hagglund@harnosand.se Susanne Hägglund   
107*   Kommunikationavdelning 0 1000000 10* tomas.wahlund@harnosand.se Tomas Wahlund   
107010   Kommunikationavdelning 0 1000000 10* tomas.wahlund@harnosand.se Tomas Wahlund   *
108*   IT-avdelning 0 1000000 10* lena.salomonsson@harnosand.se Lena Salomonsson   
108010   IT-avdelning 0 1000000 10* lena.salomonsson@harnosand.se Lena Salomonsson   *
108012   IT-driftenhet 0 300000 108* patric.groop@harnosand.se Patric Groop   
109*   Utveckling och bidrag 0 20000000 10* anna.bostedt@harnosand.se Anna Bostedt   ****
109010   Utveckling och bidrag 0 20000000 10* anna.bostedt@harnosand.se Anna Bostedt   *****
109020   Soluddens asylboende 0 1000000 10* anna.bostedt@harnosand.se Anna Bostedt   ******
190000   Kommungemensam verks0 40000000 10* anna.bostedt@harnosand.se Anna Bostedt   *******
20*   Generell attest 0 50000 * goran.norlander@harnosand.se Göran Norlander   
201010   Kommunfullmäktige 0 50000 10* goran.norlander@harnosand.se Göran Norlander   *



202010   Revision 0 50000 10* sigge.tjernlund@harnosand.se Sigfrid Tjärnlund   
203010   Allmänna val 0 50000 10* sig-britt.ahl@harnosand.se Sig-Britt Ahl    
890000   Finansen 0 40000000 * anna.bostedt@harnosand.se Anna Bostedt   ********



ExtId Namn* Beskrivning Giltig från Prioritet* Ansvarig nods namn* Konto Ansvar Versamhet Aktivitet Projekt Objekt
* Generell attest kommunen Generell attest kommunen 10 * * * ****** * * *
* Generell attest kommunen Generell attest kommunen 10 * * * ****** * * *
10* Generell attest Generell attest 100 10* * 10* ****** * * *
101* Politisk ledning Politisk ledning 200 101* * 101* ****** * * *
101030 Kommunstyrelse Kommunstyrelse 500 101030 * 101030 ****** * * *
102* Förvaltningsledning Förvaltningsledning 200 102* * 102* ****** * * *
102010 Förvaltningsledning Förvaltningsledning 500 102010 * 102010 ****** * * *
103* HR-avdelning HR-avdelning 200 103* * 103* ****** * * *
103010 HR-avdelning HR-avdelning 500 103010 * 103010 ****** * * *
103011 Lönekamrer Lönekamrer 500 103011 * 103011 ****** * * *
103013 Rekrytering- och bemanningsRekrytering- och bemannings 500 103013 * 103013 ****** * * *
103014 HR-enheten HR-enheten 500 103014 * 103014 ****** * * *
103015 Löneenheten Löneenheten 500 103015 * 103015 ****** * * *
104* Ekonomiavdelning Ekonomiavdelning 200 104* * 104* ****** * * *
104010 Ekonomiavdelning ledning ocEkonomiavdelning ledning och adm 500 104010 * 104010 ****** * * *
104011 Moms Moms 500 104011 * 104011 ****** * * *
104012 Redovisningsenhet Redovisningsenhet 500 104012 * 104012 ****** * * *
104013 Upphandlingsenheten Upphandlingsenheten 500 104013 * 104013 ****** * * *
104014 Controllerenheten Controllerenheten 500 104014 * 104014 ****** * * *
105* Kommunledningskontor Kommunledningskontor 300 105* * 105* ****** * * *
105010 Kansli- och utvecklingsenhet Kansli- och utvecklingsenhet 500 105010 * 105010 ****** * * *
105011 Kostenhet Kostenhet 500 105011 * 105011 ****** * * *
105011 Område 051 Område 051 500 105011 * 105011 051000 * * *
105011 Område 052 Område 052 500 105011 * 105011 052000 * * *
105011 Område 053 Område 053 500 105011 * 105011 053000 * * *
105014 Överförmyndarenheten Överförmyndarenheten 500 105014 * 105014 ****** * * *
105015 Serviceenhet Serviceenhet 500 105015 * 105015 ****** * * *
106* Tillväxtavdelning Tillväxtavdelning 200 106* * 106* ****** * * *
106010 Utveckling Utveckling 500 106010 * 106010 ****** * * *
106012 Näringslivsutveckling och tur Näringslivsutveckling och turism 500 106012 * 106012 ****** * * *
106013 High Coast invest High Coast invest 500 106013 * 106013 ****** * * *
10602* Kulturenhet Kulturenhet 400 10602* * 10602* ****** * * *
106020 Kulturenhet Kulturenhet 500 106020 * 106020 ****** * * *
106021 Bibliotek Bibliotek 500 106021 * 106021 ****** * * *
107* Kommunikationavdelning Kommunikationavdelning 500 107* * 107* ****** * * *
107010 Kommunikationavdelning Kommunikationavdelning 500 107010 * 107010 ****** * * *
108* IT-avdelning IT-avdelning 200 108* * 108* ****** * * *
108010 IT-avdelning IT-avdelning 500 108010 * 108010 ****** * * *
108012 IT-driftenhet IT-driftenhet 500 108012 * 108012 ****** * * *
109* Utveckling och bidrag Utveckling och bidrag 200 109* * 109* ****** * * *
109010 Utveckling och bidrag Utveckling och bidrag 500 109010 * 109010 ****** * * *
109020 Soluddens asylboende Soluddens asylboende 500 109020 * 109020 ****** * * *



190000 Kommungemensam verksamKommungemensam verksamhet 500 190000 * 190000 ****** * * *
20* Generell attest Generell attest 100 20* * 20* ****** * * *
201010 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 500 201010 * 201010 ****** * * *
202010 Revision Revision 500 202010 * 202010 120000 * * *
203010 Allmänna val Allmänna val 500 203010 * 203010 130210 * * *
890000 Finansen Finansen 500 890000 * 890000 ****** * * *
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 Samhällsförvaltningen 

 
Härnösands kommun 
871 80 HÄRNÖSAND 

 

ÖN 2:51 
Beslut om strandskyddsdispens för att anlägga en våtmark 
i anslutning till Gerestabäcken vid Geresta grusplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 
samhällsförvaltningen att på fastigheten Ön 2:51 anlägga en våtmark i 
anslutning till Gerestabäcken vid Geresta grusplan. 

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken (1998:808). 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsförvaltningen har ansökt om dispens från strandskydds-
bestämmelserna för att anlägga en våtmark i anslutning till Gerestabäcken 
vid Geresta grusplan på ovanstående fastighet. 

I aktuell översiktsplan är området markerad som JO, jordbruk med gles 
bebyggelse.  

Bedömning med samhällsförvaltningens kommentarer 
För åtgärden fordras dispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken.  

Samhällsförvaltningen planerar att anlägga en våtmark på ungefär 980 m2. 
Våtmarken är tänkt att anläggas i anslutning till Gerestabäcken vid Geresta 
grusplan. 

Syftet med åtgärden är att anlägga en våtmark för att utjämna vattenflödet 
nedströms vid höga flöden. Våtmarken kommer att gynna den biologiska 
mångfalden och speciellt vattenlevande insekter, vattensalamander, groddjur 
och fåglar. Våtmarken kommer att ha ett varierat djup mellan 0,3-1 meter. 
Längden kommer att bli ungefär 70 meter med en kurvig formation.  

De överskottsmassor som uppstår kommer att användas för att bygga kullar 
på båda sidorna av dammen. Lövträd och buskar kommer att planteras efter 
kanterna. Vegetationen kommer att ha en skyddande funktion för andra 
växter och djur i våtmarken. Ett dike planeras att grävas som leder vattnet till 
och från våtmarken. En tillfartsväg byggs intill våtmarken för att grävare ska 
kunna rensa dammen från sedimentation. 
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Samhällsförvaltningen bedömer att växt- och djurlivet inte kommer att 
förändras väsentligt av åtgärden. Våtmarken kommer att skapa ett positivt 
värde för de växter och djur som finns i området. Med tiden kommer växter 
och djur från andra platser att söka sig till våtmarken och skapa en biologisk 
mångfald.  

Samhällsförvaltningen bedömer att allmänhetens tillgänglighet inte påverkas 
negativt av den aktuella åtgärden. Resterande del av grusplan kommer att 
kunna användas som det görs idag t ex i samband med valborgsfirande. 
Våtmarken kommer antagligen att dra till sig nyfikna personer för att studera 
växter och djur som på sikt kommer att etablera sig på platsen. 

Åtgärden innebär inte att någon tomtplatsbestämning behöver beslutas för 
platsen. Området är avsett för allmänheten och innebär ingen privatisering. 

Sökanden har i sin ansökan åberopat det särskilda skälet;   

”behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.” 

Kommunstyrelsen bedömer att det angivna skälet är godtagbart och åberopar 
därmed ovanstående skäl. 

Upplysningar 
 Kommunstyrelsens beslut att bevilja strandskyddsdispens är endast 

en prövning enligt miljöbalken. I de allra flesta fall krävs dessutom 
bygglov alternativ förhandsbesked enligt 9 kap plan- och bygglagen 
(2010:900).  

 Länsstyrelsen kan besluta att göra en överprövning av beslutet inom 
tre veckor från den dag de fick del av kommunens beslut. Sökande 
ska avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden 
påbörjas.  

 Strandskyddsdispens innefattar inte tillstånd till att utföra åtgärder på 
annans mark. 

 Anläggningar som planeras inom vattenområden kan i vissa fall 
kräva en anmälan till länsstyrelsen för vattenverksamhet enligt 11 
kap 9a § miljöbalken. 

 En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats 
inom 5 år från den dag så dispensbeslutet vann laga kraft. 

 Tomtplatsbestämningen syftar till att bestämma gränsen mellan det 
område inom vilket markägaren kan hävda privat zon och det område 
som allmänheten har möjlighet att nyttja. I formellt hänseende är 
tomtplatsbestämningen inte knuten till rådande fastighetsindelning 
och den behöver heller inte motsvara fastighetsgränserna.  

 Rätten att överklaga har de som uppfyller miljöbalkens kriterier, 16 
kap §§ 12,13 och 14.  
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 Enligt kommunfullmäktiges beslut uttas en avgift på 5308 kr för 
prövning av ansökan. Fakturan skickas separat. 

För kommunstyrelsen 

Monica Friman 
Miljöhandläggare  

 

Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Länsstyrelsen.  

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands 
Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara 
ställd till Länsstyrelsen. 

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen 
inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.  

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras 
och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din 
åsikt.  

Delges 
Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand 

 











 
Postadress 
Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 
Servicecenter 
Sambiblioteket 
Universitetsbacken 3 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 vx 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
 Bankgiro 

5576-5218 
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 Samhällsförvaltningen 

 
Härnösands kommun 
871 80 HÄRNÖSAND 

 

ÖN 2:51 
Beslut om strandskyddsdispens för att anlägga en våtmark 
i anslutning till Gerestabäcken vid ridskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 
samhällsförvaltningen att på fastigheten Ön 2:51 anlägga en våtmark i 
anslutning till Gerestabäcken vid ridskolan. 

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken (1998:808). 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsförvaltningen har ansökt om dispens från strandskydds-
bestämmelserna för att anlägga en våtmark vid ridskolan på ovanstående 
fastighet. 

I aktuell översiktsplan är området markerad som JO, jordbruk med gles 
bebyggelse.  

Områdets nordvästra hörn ingår i detaljplan 260 från år 1973. Åtgärden är 
förenlig med detaljplanen. Strandskyddet gäller inte för den delen som ingår 
i detaljplan 260. 

Bedömning med samhällsförvaltningens kommentarer 
För åtgärden fordras dispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken.  

Samhällsförvaltningen planerar att anlägga en våtmark på ungefär 1250 m2. 
Våtmarken är tänkt att anläggas i anslutning till Gerestabäcken vid ridskolan 
för att utjämna de höga flödestopparna i bäcken och gynna den biologiska 
mångfalden speciellt för de vattenlevande djuren och växterna. 

I våtmarken anläggs två mindre djuphålor om ca 1,5 m. För övrigt kommer 
djupet i våtmarken att vara ca 0,5 m. Överskottsmassorna som uppstår är 
tänkt att användas till att bygga upp naturliga kullar inom åtgärdsområdet 
som bekläds med vegetation. Diket omleds och öppnar upp till en våtmark 
och diket fortsätter sedan i änden på våtmarken. Slänterna har en varierad 
lutning mellan 1:3 och 1:5. 
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Området har tidigare använts som betesmark för ridskolans hästar. Men 
eftersom platsen är fuktig skapar det problem för hästarnas hovar. Det 
innebär att platsen idag används minimalt som bete för hästarna. 

Samhällsförvaltningen bedömer att växt- och djurlivet inte kommer att 
förändras väsentligt av åtgärden. Våtmarken kommer att skapa ett positivt 
värde för de växter och djur som finns i området. Med tiden kommer växter 
och djur från andra platser att söka sig till våtmarken. Våtmarken kommer 
främst att gynna vattenlevande djur som grodor och salamandrar. 

Samhällsförvaltningen anser att allmänhetens tillgänglighet bedöms inte 
påverkas negativt av den aktuella åtgärden. Våtmarken kommer antagligen 
att dra till sig nyfikna personer för att studera växter och djur som på sikt 
kommer att etablera sig på platsen. 

Åtgärden innebär inte att någon tomtplatsbestämning behöver beslutas för 
platsen. Området är avsett för allmänheten och innebär ingen privatisering. 

Sökanden har i sin ansökan åberopat det särskilda skälet;   

”behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.” 

Kommunstyrelsen bedömer att det angivna skälet är godtagbart och åberopar 
därmed ovanstående skäl. 

Upplysningar 
 Kommunstyrelsens beslut att bevilja strandskyddsdispens är endast 

en prövning enligt miljöbalken. I de allra flesta fall krävs dessutom 
bygglov alternativ förhandsbesked enligt 9 kap plan- och bygglagen 
(2010:900).  

 Länsstyrelsen kan besluta att göra en överprövning av beslutet inom 
tre veckor från den dag de fick del av kommunens beslut. Sökande 
ska avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden 
påbörjas.  

 Strandskyddsdispens innefattar inte tillstånd till att utföra åtgärder på 
annans mark. 

 Anläggningar som planeras inom vattenområden kan i vissa fall 
kräva en anmälan till länsstyrelsen för vattenverksamhet enligt 11 
kap 9a § miljöbalken. 

 En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats 
inom 5 år från den dag så dispensbeslutet vann laga kraft. 

 Tomtplatsbestämningen syftar till att bestämma gränsen mellan det 
område inom vilket markägaren kan hävda privat zon och det område 
som allmänheten har möjlighet att nyttja. I formellt hänseende är 
tomtplatsbestämningen inte knuten till rådande fastighetsindelning 
och den behöver heller inte motsvara fastighetsgränserna.  

 Rätten att överklaga har de som uppfyller miljöbalkens kriterier, 16 
kap §§ 12,13 och 14.  
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 Enligt kommunfullmäktiges beslut uttas en avgift på 5308 kr för 
prövning av ansökan. Fakturan skickas separat. 

För kommunstyrelsen 

Monica Friman 
Miljöhandläggare  

 

Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Länsstyrelsen.  

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands 
Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara 
ställd till Länsstyrelsen. 

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen 
inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.  

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras 
och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din 
åsikt.  

Delges 
Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand 



✔

212000-2403

samhallsforvaltningen@harnosand.se

Härnösand

0611-348000

✔

våtmark vid Ridskolan

Härnösand

87180Ön 2:51 och 2:52

Samhällsförvaltningen

87180Samhällsförvaltningen



Bilaga*

Avgift

Underskrift 

Godkänner du/ni kommunikation via e-post?* Godkänner du/ni kommunikation via sms?*

Motivering hur grunden för dispens uppfylls 

Särskilda skäl för dispens

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-område)

✔

✔



Ianspråktagen mark

Om platsen är avskild från stranden

Anläggningar vid vatten, i vissa fall. 

Utvidga en pågående verksamhet.

Angeläget allmänt intresse

Andra mycket angelägna intressen

Landsbygdsutvecklingsområden

Övrigt
Växt och djurlivet 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln 

Information om strandskyddet 

Hantering av personuppgifter: 















 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 
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 Kommunstyrelsen 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

Protokoll Härnösandshus 2020-06-09 

Protokoll Kommunfastigheter 2020-06-09 

Protokoll konstituerande Härnösand Elnät AB 2020-03-31 

Protokoll konstituerande Härnösands Energi och Miljö 2020-03-31 

Protokoll extra styrelsemöte Härnösands Energi och Miljö 2020-04-29  

Protokoll styrelsemöte Härnösands elförsäljning AB 2020-05-20 

Protokoll konstituerande Ostkustbanan 2020-05-15 

Protokoll årsstämma Ostkustbanan 2020-05-15 

Regionfullmäktige 2020-06-17 - Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 

Sundsvalls kommun fullmäktige 2020-05-25 – Region Västernorrlands 
försäljning av aktier i Ostkustbanan AB 

Kramfors kommuns fullmäktige 2020-06-22 – Ansvarsfrihet för direktionen 
i Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 2019 

Sollefteå kommuns fullmäktige 2020-06-22 – Taxor 2020-2023 för 
verksamheter inom Räddningstjänsten 

Minnesanteckningar Ägardialog Höga Kusten Destinationsutveckling AB 
2020-06-01 
Ägardialog Höga Kusten Destinationsutveckling AB 2020-06-01 

Socialnämndens protokollsutdrag 2020-06-25 – Budgetuppföljning 2020 

Boverket – Beslut om bidrag till Folkets hus i Ramvik 

Migrationsverket – Om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020 

SKR – Cirkulär nr 20:31- Förändring i sommarjobbsatsning från och med 
september 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2020-08-24 

Dnr 
KS/2020-000002 

 

 

E-post Mayors for Peace News Flash (June 2020) No.126 (July 2020) 

E-post Nagasaki Peace Declaration 2020 

E-post The City of Hiroshima Peace Declaration 

 
Jeanette George 

Kommunsekreterare  
Bilaga – Anmälan av ärenden för kännedom  

 































































Från: Myndighetspostlåda KS <kommunstyrelsen@sundsvall.se> 
Skickat: den 3 juni 2020 16:39 
Till: kommun@harnosand.se 
Ämne: Beslutsexpediering KF 2020-05-25 Region Västernorrlands försäljning av 

aktier i Ostkustbanan AB  
Bifogade filer: Protokollsutdrag KF 2020-05-25 §108.pdf; Region Västernorrlands 

försäljning av aktier i Ostkustbanan AB till Sollefteå kommun, Timrå 
kommun och Ånge kommun.pdf 

 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej, 
  
Expedierar här beslut i Sundsvalls kommunfullmäktige 2020-05-25 § 108 gällande ärendet Region 
Västernorrlands försäljning av aktier i Ostkustbanan AB till Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge 
kommun 
  
Bifogar protokollsutdraget från kommunfullmäktige samt kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse. 
  
Med vänlig hälsning 

Caroline Grafström 
Kommunsekreterare 
Telefon: 060-19 21 03 
Mobil: 072-147 04 24 

Sundsvalls kommun 
Kommunstyrelsekontoret/servicecenter administration 
851 85 Sundsvall 
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4 
Växel: 060-19 10 00 
www.sundsvall.se  

Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på 
www.sundsvall.se/personuppgifter 
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§ 108  Region Västernorrlands försäljning av aktier 
i Ostkustbanan AB till Sollefteå kommun, Timrå 
kommun och Ånge kommun 
 (KS-2020-00371-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 
000 kronor till Timrå kommun, 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 
000 kronor till Sollefteå kommun, 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 
000 kronor till Ånge kommun, samt 
 
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare 
i bolaget godkänner affären. 
 

Ärendet 
Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun  
och Ånge kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är 
mitt i processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget  
Ostkustbanan 2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun).  
 
Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun  
(Sollefteå kommun 2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och  
Ånge kommun 1,0 procent) och måste godkännas av alla delägare.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-11 § 106 
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00371-3 
 Sundsvalls kommun: Region Västernorrlands försäljning av delar 

av aktieinnehav och tre kommuners köp av aktier i Ostkustbanan 
2015 AB 
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 Aktieägaravtal fastställt 2018-05-18 §16 
 Bolagsordning fastställd 2018-05-18 §18 
 Ägardirektiv fastställt 2018-05-18 §17 

 
_ _ _ _ 
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Kommunstyrelsekontoret 2020-03-26 KS-2020-00371-3 
Leif Rönnmark   
Ekonom, ekonomi   

  Kommunfullmäktige 
 

 
 

 

Ärende om Region Västernorrlands försäljning av 
aktier i Ostkustbanan AB till Sollefteå kommun, Timrå 
kommun och Ånge kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 000 
kronor till Timrå kommun, 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 000 
kronor till Sollefteå kommun, 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 000 
kronor till Ånge kommun, samt 
 
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare i 
bolaget godkänner affären. 
 
 

Ärendet 
Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun  
och Ånge kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i 
processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget  
Ostkustbanan 2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun).  
 
Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun  
(Sollefteå kommun 2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och  
Ånge kommun 1,0 procent) och måste godkännas av alla delägare.  
 
Beslut från respektive ägare bör vara fattade och kommunicerade innan 
bolagsstämman 15 maj 2020. 
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Bakgrund 
Sedan bolaget (Ostkustbanan 2015 AB) bildades 2015 har ägargruppen 
varit intakt och består av de båda regionerna (Gävleborg och 
Västernorrland) samt kustkommunerna i de två länen med undantag för 
Timrå kommun. 
 
De kommuner i Västernorrland som inte redan är ägare i bolaget har 
antingen redan fattat beslut om att förvärva aktier (Timrå kommun) eller 
har meddelat att man vill köpa aktier (Sollefteå kommun och Ånge 
kommun). Därmed har alla kommuner i Gävleborgs län som inte redan är 
ägare i bolaget (Bollnäs kommun, Hofors kommun, Ljusdals kommun, 
Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun) också 
erbjudits att förvärva aktier. Alla kommuner i Gävleborgs län som har 
erbjudits att köpa aktier har valt att avstå. 
 
Upplägget bakom fördelningen av aktier är att 50 procent av aktierna ska 
ägas i respektive län (Gävleborg och Västernorrland). Regionerna ska äga 
minst 25 procent av aktierna och kommunerna tillsammans i en region 
maximalt 25 procent tillsammans. Fördelningen mellan kommunerna är 
baserat på SCB:s befolkningssiffror från 2012 och 2013. 
 
Då inte alla kommuner valde att köpa aktier i bolaget 2015 köpte 
respektive region de andelar som kommunerna avstått från att förvärva. I 
Gävleborg köpte regionen totalt 34,8 procent av aktierna, 25 procent som 
reserverad andel samt andelen om totalt 9,8 procent som sex kommuner i 
Gävleborg gemensamt avstått från att förvärva. I Västernorrland köpte 
regionen 29,9 procent av aktierna, 25 procent som reserverad andel samt 
andelen om totalt 4,9 procent som tre kommuner i Västernorrland avstått 
från att förvärva. 
 

Förvaltningens överväganden 
Kommunstyrelsekontoret tillstyrker förslaget att Region Västernorrland 
säljer totalt 490 aktier motsvarande 4,9% av ägandet till Timrå, Ånge och 
Sollefteå kommuner. 

Styrdokument och juridik 
Överlåtelsen av aktier sker enligt vad som regleras i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. 
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Jämställdhet och mångfald 
Ärendet påverkar inte kommunens arbete med jämställdhet och mångfald. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 
 
 

Förslag till uppföljning 
Ärendet behöver inte följas upp. 
 
 
Åsa Bellander   
Kommundirektör  
 
 









Från: Kristina Ström Jakobsson <kristina.strom-jakobsson@solleftea.se> 
Skickat: den 25 juni 2020 11:17 
Till: kommun@kramfors.se; kommun@harnosand.se; 

raddningstjansten@hka.se 
Kopia: Anna-Sofia Kulluvaara 
Ämne: Beslutsexp. Taxor räddningstjänsten  
Bifogade filer: scan_krijac01_2020-06-24-15-59-10.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 
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Minnesanteckningar 

Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Ägardialog 

Tid och plats: Teams, 2020-06-01, kl. 15-17 

Närvarande:  Per Nylén, Anna Belle Strömqvist, Anna Britta Åkerlind, Magnus Haglund, 
Johan Andersson, Åsa Sjöden, Anna Sofia Kullavaara, Lars Liljendahl, Andreas 
Sjölander, Christina Lindberg, Peter Carlstedt, Malin Svanholm, Ida Stafrin, Mia Karlsson, 
Maarja Edman och Cecilia Lideskog. 

Ordförande Per Nylén öppnade möte efter en presentationsrunda. 

Dagordningen godkändes. 

Peter Carlstedt drog en kort bakgrund till bildandet av Höga Kusten 
Destinationsutveckling. Flera olika samarbetsområden var uppe för diskussion 2012 då 
kommunföreträdare träffades. Besöksnäringen bestämdes att samarbetas kring, och 
detta framför allt för att sätta varumärket Höga Kusten på kartan. Anna-Britta Åkerlind 
stämde in i diskussion som en av två politiker som varit med från början 

Mia, Maarja och Cecilia presenterade vad som hänt under resan framöver i korta drag, 
samt de saker som aktuellt händer nu. (presentationen bifogas dessa 
minnesanteckningar)  

Nivå på grundfinansiering från kommunerna till bolaget diskuterades. Ordförande 
lämnade ordet fritt, och från Härnösand, Sollefteå och Kramfors lämnades ståndpunkter 
på att ingen ändring ska göras i dagsläget och att indexeringen ska fortsatt ligga på ca 
2%. Indexeringen bestäms tillsammans med ekonomicheferna på ett möte innan mars 
månads utgång/år.  

Genomgång styrdokument, samt förslag till ändringar: 
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Bolagsordning – ingen ändring 

Aktieägardirektiv – ingen förändring 

Aktieägaravtal - bestämdes att infoga Turistservice-finansieringen i aktieägaravtalet, samt 
att göra några syftningsändringar (enligt bifogad presentations-pdf). Respektive 
tillväxtschef skriver upp ärende för beredning i varje kommun. 

Ida Stafrin lyfte frågan att tydliggöra styrelserepresentation från varje kommun med en 
ledamot från majoritet och en person från opposition till styrelsen. 

Start strategi 2030 - Mia redogjorde kort för tanken med nästa strategiarbete för bolaget, 
som startar nu. Den nationella besöksnäringsstrategin skulle ha kommit slutet av 2019, 
men som inte har kommit ännu. HK Dest kommer att presentera en intressentkarta, och 
sedan tidigt ha dialogen med ägarkommunerna både på politisk nivå, samt 
tjänstemannanivå. Näringen ska också vara med hela vägen. Ambitionen är att under 
oktober samla denna konstellation (”helst live”) för att sätta riktlinjerna. Arbetet har börjat 
på den regionala nivån, tillsammans med Destination Sundsvall – och RUSen ligger i 
botten för kommande strategi. Förslaget är att fortsatt ha långt strategiskt tänk (2030) 
med kortare avstämningspunkter (3–4 år). 

Peter Carlstedt skickade med frågan om vikten av att respektive kommuns 
platsvarumärke går hand i hand med Höga Kustens. Anna-Britta poängterade vikten av 
att säkerställa strategiprocessen, om den fortsättningsvis ska göras digitalt- och vikten av 
att ett sådant möte är väl förberett. Johan Andersson ser framemot att fortsatt lyfta andra 
delar av året i det fortsatta arbetet, höst, vinter och vår. 

Ordförande Per Nylén tackade för mötet, och alla var överens om att denna konstellation 
är viktig framåt, och kallelse till kommande möten kommer att komma. 

Mia Karlsson 

VD Höga Kusten Destinationsutveckling 
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Besöksnäringen som kommunal angelägenhet (SKR)

Från fritidspolitik till näringspolitik:
”Besöksnäringen betraktas som en ledande näring och en starkt bidragande faktor i 
samhällsbygget. Besöksnäringen är ett prioriterat område i att bygga framtidens 
stad genom att skapa sysselsättning, attraktivitet och långsiktig konkurrenskraft.”
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§3 ”För att bli det HAR de fyra kommunerna i Höga Kusten bildat…”  / Ändring för att reflektera att bolaget redan är bildat. 
§4 ”…gällande fram till 2025.”  / Ändring som speglar den nationella strategins anpassning från 2020 till 2025. 
§6 I förslaget samlas demografisk ersättning för både destinationsutveckling och besökarservice för att bättre reflektera bolagets faktiska verksamhet.
§11 Ändrat avtalstid till ”…från och med 1.1.2021…”.
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§ 92 Dnr 2020-000001 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2020 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att delge kommunstyrelsen socialnämndens budgetuppföljning juni 2020.  

Bakgrund 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 18,6 mnkr ackumulerat 
maj, vilket motsvarar 6,5 procent av periodbudgeten. Nämnden har ett 
odefinierat kostnadsreduceringsbehov i budgeten vilket är inräknat och 
motsvarar 6,3 mnkr. I detta underskott finns även kostnader kopplade till 
Covid-19 på motsvarande 2,8 mnkr. 

Kostnaderna överstiger budget med totalt 22,7 mnkr. Den största 
kostnadsavvikelsen avser köp av huvudverksamhet, personalkostnader samt 
övriga kostnader. Med köp av huvudverksamhet menas exempelvis 
placeringar, hemtjänst och personlig assistans verkställda av externa aktörer. 
Anledningen till att kostnaderna har överstigit budget är att volymerna är 
högre än beräknat, främst barnplaceringar inom Individ- och 
familjeomsorgen. En annan orsak till kostnadsavvikelsen är högre 
personalkostnader än beräknat. Delvis på grund av att avvecklingen av 
Ugglan inte gått enligt plan samt högre personalkostnader än budgeterat 
inom nattpatrullen samt hälso- och sjukvården. 

Högre intäkter än budgeterat, 4,1 mnkr, täcker till viss del upp nämndens 
kostnadsavvikelse. 

Förvaltningsledningen visar ett ackumulerat underskott på 7,2 mnkr och den 
främsta anledningen är att det finns ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov 
på 6,3 mnkr samt att det är inköp av material kopplat till Covid-19 på cirka 2 
mnkr inräknat på förvaltningsledning. 

Serviceenhet och nattpatrull visar ett ackumulerat underskott motsvarande 
1,2 mnkr, där den främsta avvikelsen är personalkostnader för nattpatrullen. 
Den enskilda månaden maj visar ett underskott motsvarande 0,1 mnkr. 

Hemtjänsten (Hemtjänstpeng + Kommunal hemtjänst) redovisar ett 
underskott på totalt 5,7 mnkr varav 0,5 mnkr avser hemtjänstpeng. 
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Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än 
budgeterat har utförts främst i början av året. På den enskilda månaden maj 
visar hemtjänstpengen på ett överskott motsvarande 0,65 mnkr. Till och med 
maj månad har 4204 fler timmar utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 27,7  

§ 92, fort. 

timmar per dag. Under maj månad genomfördes 36 mindre timmar än 
budgeterat per dag. Detta kan vara på grund av Covid-19 då detta gör att 
brukare i större utsträckning tackar nej till hemtjänst. 

Det ackumulerade underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar 
beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Av verksamhetens 
totala kostnader består över 90 % av personalkostnader. Då 
personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna och att 
intäkterna varierar över tid påverkas möjligheten att hinna ställa om 
verksamheten i den takt som krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid 
hos brukare. Nya direktiv inom hemtjänsten på grund av Covid-19 påverkar 
även möjligheten att anpassa sina kostnader efter intäkterna. Exempelvis ska 
den kommunala hemtjänsten hålla en hög brukarkontinuitet och inte låna 
personal mellan hemtjänstgrupperna. Den enskilda månaden maj visar den 
kommunala hemtjänsten ett underskott motsvarande 1,7 mnkr. 

Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 2,9 mnkr. Den främsta 
anledningen är att avvecklingen av Ugglan inte har gått enligt plan. 
Personalkostnaderna för Ugglan är 3 mnkr kr högre än budgeterat. På den 
enskilda månaden maj redovisar särskilt boende ett underskott motsvarande 
1,1 mnkr. 

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 1,8 mnkr. Den 
enskilt största avvikelsen är kostnader för personal. Det är kostnader för 
bemanningssjuksköterskor motsvarande 0,3 mnkr. Den enskilda månaden 
maj visar ett underskott motsvarande 0,5 mnkr. 

Högre placeringskostnader för barn och unga är främsta anledningen till 
budgetunderskottet inom Individ- och familjeomsorgen. Det är främst 
placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) som avviker negativt. 
Kostnaden för placeringar på HVB hem är 2,8 mnkr högre än budgeterat. På 
den enskilda månaden redovisar individ- och familjeomsorgen ett underskott 
motsvarande 1,1 mnkr. 

Försörjningsstöd inklusive ”Jobbsatsningen2” visar ett ackumulerat 
överskott på 1,4 mnkr. Anledningarna är högre intäkter än budgeterat samt 
lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Under maj har 239 hushåll 
fått utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en minskning med 28 hushåll från 
föregående månad samt 78 hushåll jämfört med maj ifjol. På den enskilda 
månaden maj visar försörjningsstöd ett underskott motsvarande 0,4 mnkr. 
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Personlig assistans visar ett överskott motsvarande 2 mnkr. Den främsta 
anledningen är färre individer samt lägre kostnader där kommunen har hela 
kostnadsansvaret än budgeterat. 

 

§ 92, fort. 

Utveckling och kunskapsstyrningsenheten redovisar ett överskott 
motsvarande 1,9 mnkr. De största anledningarna är att utbildningsbudgeten 
inte är fullt utnyttjad för perioden samt att förvaltningen ännu inte haft 
kostnader för införande av ett nytt verksamhetssystem.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, budgetuppföljning 2005. 

Socialförvaltningen, uppföljning intäkter, kostnader SOC 2020 maj. 

Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar maj 2020. 

Socialförvaltningen, uppföljning av åtgärder maj 2020. 

Socialförvaltningen, uppföljning covid-19 kostnader maj 2020.          

______       
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SE-871 80 Härnösand 0611-34 80 00 5576-5218 www.harnosand.se 
 

Besöksadress förvaltning Fax Organisationsnr E-post
Stadshuset 0611-34 89 30 212000-2403 kommun@harnosand.se

 

 
 
Budgetuppföljning Maj 2020 
 

 
 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 18,6 mnkr 
ackumulerat maj, vilket motsvarar 6,5 procent av periodbudgeten. 
Nämnden har ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov i budgeten vilket är 
inräknat och motsvarar 6,3 mnkr. I detta underskott finns även kostnader 
kopplade till Covid-19 på motsvarande 2,8 mnkr.  

Ekonomiavdelningen 
Fredrik Bergman Gullmark 
Kristina Wikström Socialnämnden 
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Besöksadress förvaltning Fax Organisationsnr E-post
Rådhuset 0611-34 89 30 212000-2403 kommun@harnosand.se

 

 
 
Diagrammet visar utvecklingen per månad fyra år bakåt i tiden.  
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Diagrammet visar Covid-19 kostnader som förvaltningen har haft, detta är 
per månad i tusentalskronor. 
 
Budgetuppföljning intäkter och kostnader 
 

 
 
Kostnaderna överstiger budget med totalt 22,7 mnkr. Den största 
kostnadsavvikelsen avser köp av huvudverksamhet, personalkostnader 
samt övriga kostnader. Med köp av huvudverksamhet menas exempelvis 
placeringar, hemtjänst och personlig assistans verkställda av externa 
aktörer. Anledningen till att kostnaderna har överstigit budget är att 
volymerna är högre än beräknat, främst barnplaceringar inom Individ- och 
familjeomsorgen. En annan orsak till kostnadsavvikelsen är högre 
personalkostnader än beräknat. Delvis på grund av att avvecklingen av 
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Ugglan inte gått enligt plan samt högre personalkostnader än budgeterat 
inom nattpatrullen samt hälso- och sjukvården.  
Högre intäkter än budgeterat, 4,1 mnkr, täcker till viss del upp nämndens 
kostnadsavvikelse.  
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Budgetuppföljning per verksamhetsområde 
 

 
 
Förvaltningsledningen visar ett ackumulerat underskott på 7,2 mnkr och 
den främsta anledningen är att det finns ett odefinierat 
kostnadsreduceringsbehov på 6,3 mnkr samt att det är inköp av material 
kopplat till Covid-19 på cirka 2 mnkr inräknat på förvaltningsledning.  
Serviceenhet och nattpatrull visar ett ackumulerat underskott motsvarande 
1,2 mnkr, där den främsta avvikelsen är personalkostnader för 
nattpatrullen. Den enskilda månaden maj visar ett underskott motsvarande 
0,1 mnkr.  
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Hemtjänsten (Hemtjänstpeng1 + Kommunal hemtjänst) redovisar ett 
underskott på totalt 5,7 mnkr varav 0,5 mnkr avser hemtjänstpeng. 
Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än 
budgeterat har utförts främst i början av året. På den enskilda månaden 
maj visar hemtjänstpengen på ett överskott motsvarande 0,65 mnkr. Till 
och med maj månad har 4204 fler timmar utförts, vilket motsvarar i 
genomsnitt 27,7 timmar per dag. Under maj månad genomfördes 36 
mindre timmar än budgeterat per dag. Detta kan vara på grund av Covid-
19 då detta gör att brukare i större utsträckning tackar nej till hemtjänst. 
 

 
 
Det ackumulerade underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar 
beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Av 
verksamhetens totala kostnader består över 90 % av personalkostnader. 
Då personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna 
och att intäkterna varierar över tid påverkas möjligheten att hinna ställa om 
verksamheten i den takt som krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid 

1 Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut för utförd tid hos brukare till både privata aktörer och 
hemtjänst i egen regi (kommunal utförare). I hemtjänstpeng inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och 
kostnader för matdistribution.
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hos brukare. Nya direktiv inom hemtjänsten på grund av Covid-19 påverkar 
även möjligheten att anpassa sina kostnader efter intäkterna. Exempelvis 
ska den kommunala hemtjänsten hålla en hög brukarkontinuitet och inte 
låna personal mellan hemtjänstgrupperna. Den enskilda månaden maj 
visar den kommunala hemtjänsten ett underskott motsvarande 1,7 mnkr.   
Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 2,9 mnkr. Den 
främsta anledningen är att avvecklingen av Ugglan inte har gått enligt plan. 
Personalkostnaderna för Ugglan är 3 mnkr kr högre än budgeterat. På den 
enskilda månaden maj redovisar särskilt boende ett underskott 
motsvarande 1,1 mnkr. 
Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 1,8 mnkr. Den 
enskilt största avvikelsen är kostnader för personal. Det är kostnader för 
bemanningssjuksköterskor motsvarande 0,3 mnkr. Den enskilda månaden 
maj visar ett underskott motsvarande 0,5 mnkr.   
Högre placeringskostnader för barn och unga är främsta anledningen till 
budgetunderskottet inom Individ- och familjeomsorgen. Det är främst 
placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) som avviker negativt. 
Kostnaden för placeringar på HVB hem är 2,8 mnkr högre än budgeterat. 
På den enskilda månaden redovisar individ- och familjeomsorgen ett 
underskott motsvarande 1,1 mnkr.  
Försörjningsstöd inklusive ”Jobbsatsningen2” visar ett ackumulerat 
överskott på 1,4 mnkr. Anledningarna är högre intäkter än budgeterat samt 
lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Under maj har 239 hushåll 
fått utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en minskning med 28 hushåll från 
föregående månad samt 78 hushåll jämfört med maj ifjol. På den enskilda 
månaden maj visar försörjningsstöd ett underskott motsvarande 0,4 mnkr.  
Personlig assistans visar ett överskott motsvarande 2 mnkr. Den främsta 
anledningen är färre individer samt lägre kostnader där kommunen har 
hela kostnadsansvaret än budgeterat.  
Utveckling och kunskapsstyrningsenheten redovisar ett överskott 
motsvarande 1,9 mnkr. De största anledningarna är att 
utbildningsbudgeten inte är fullt utnyttjad för perioden samt att 
förvaltningen ännu inte haft kostnader för införande av ett nytt 
verksamhetssystem.  
 

                                            
2 ”Jobbsatsningen” är en samverkan med Arbetslivsförvaltningen för personer långt från arbetsmarknaden. 
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Budgetuppföljning 2020 (tkr)
Resultat 

ackumulerat 
april 2020

Resultat 
ackumulerat 

maj 2020

Differens 
föregående 

månad

Socialnämnden 38 33 -4

Förvaltningsledning -4 232 -7 221 -2 989

Administration -97 -126 -29

Utv. O kunskapsstyrningsenheten 1 651 1 861 210

Anhörig- och närståendestöd 106 140 34

Serviceenhet och nattpatrull -1 081 -1 208 -127

Biståndsenhet -28 -77 -49

Hospice och Betalningsansvar 41 -254 -295

Hemtjänstpeng -1 108 -458 650

Kommunal hemtjänst -3 543 -5 222 -1 679

Särskilt boende -1 734 -2 861 -1 127

Hälso- och sjukvård -1 372 -1 847 -474

Individ- och familjeomsorg -3 255 -4 369 -1 114

Försörjningsstöd inkl "Jobbsatsningen" 1 001 1 398 398

Omsorg om funktionshindrade -399 -427 -28

Personlig assistans 1 753 1 993 240

Summa -12 261 -18 644 -6 384
 

 



SAMMANSTÄLLNING ÖVER INTÄKTER OCH KOSTNADER PER MÅNAD 2020

Riktpunkt
Årsbudget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa % %

Tkr
INTÄKTER
Bidrag 23 318 2 134 2 938 2 575 2 576 1 865 12 086 51,8 100,0
Skattemedel 596 200 49 896 49 184 47 906 49 173 49 881 246 041 41,3 100,0
Övriga intäkter 64 190 6 002 5 803 5 800 5 660 6 004 29 269 45,6 100,0
Summa intäkter 683 708 58 032 57 925 56 281 57 408 57 750 0 0 0 0 0 0 0 287 396 42,0 100,0

KOSTNADER
Hemtjänst -107 186 -10 892 -9 798 -10 248 -10 015 -10 108 -51 061 41,2 100
Lönekostnader -360 750 -31 917 -30 931 -29 216 -30 404 -31 558 -154 026 42,7 100
Lokaler -60 940 -5 459 -4 974 -5 035 -5 131 -5 141 -25 740 42,2 100
Försörjningsstöd -25 225 -1 962 -1 771 -2 471 -2 004 -1 706 -9 914 39,3 100
Placeringar IFO -35 280 -3 758 -3 705 -3 644 -3 644 -4 167 -18 916 53,6 100
Placeringar OoF -9 470 -953 -854 -1 168 -1 342 -1 331 -5 649 59,6 100
Personlig assistans -37 075 -3 010 -2 731 -2 293 -2 794 -2 928 -13 756 37,1 100
Hospice/Utskrivningsklara -507 -106 78 -23 -101 -342 -493 97,4 100
Övriga kostnader -47 278 -4 372 -4 538 -5 292 -5 424 -6 853 -26 479 56,0 100
Summa kostnader -683 708 -62 429 -59 223 -59 390 -60 859 -64 134 0 0 0 0 0 0 0 -306 034 44,8 100,0

NETTOKOSTNADER 0 -4 397 -1 298 -3 109 -3 451 -6 384 0 0 0 0 0 0 0 -18 639

Hemtjänst Samtliga kostnader för både Hemtjänstpeng och Kommunal hemtjänst

Försörjningsstöd Inklusive kostnader för "Jobbsatsningen"

Övriga kostnader Leasingbilar,  friskvård och rehabilitering, tekniska hjälpmedel, inkontinensmaterial,
larm, annonser, resor, livsmedel och förbrukningsmaterial mm
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Socialnämndens uppföljning volymökningar maj 2020 
Hemtjänstpeng 

 
Diagrammet visar kostnader för utförda hemtjänsttimmar under verksamheten 
Hemtjänstpeng, vilket är det samma som utdelad ersättning till kommunala och 
privata utförare. 

 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 
Antal brukare 577 576 579 576 581 576 579 590 601 614 609 609 586 
varav kommunala 462 467 469 467 468 464 467 472 481 495 495 496 496 
varav privata 115 109 110 109 113 112 112 118 120 119 114 113 108 

Antal brukare med beslut om hemtjänst i ordinärt boende, exklusive brukare med 
enbart larm, insatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och/eller matdistribution. 
Rullande 13 månader. 

Rullande 13 månader. 
 

 
 
 
 

I resultatet ingår intäkter för omsorgsavgifter, momskompensation samt intäkter och 
kostnader för matdistribution. 

 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 
Utförda tim/dag 613 604 594 619 632 665 700 689 732 716  665 612 618 
 varav kommunala 473 471 463 484 490 510 535 508 535 534 507 457 474 
 varav privata 140 133 131 135 142 155 165 181 197 179 158 155 145 

Mnkr Dec 
2019 

Jan Feb Mar Apr Maj 

Ack. resultat -4,5 -1,5 -2 -1,9 -1.1 -0,5 
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Personlig assistans 
 

 
Diagrammet visar kostnader till Försäkringskassan (FK) där kommunen betalar för de 
20 första timmarna i veckan som utförs (Ass.ers. FK) samt till assistansanordnare där 
kommunen står för hela kostnaden (LSS, Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Beslut från Försäkringskassan som gäller retroaktivt påverkar 
periodiseringen av enskilda månader. 
 
 

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 
Antal brukare LSS 20 20 20 20 19 20 17 17 16 15 17 20 19 
   Rullande 13 månader. 
 
 

Mnkr Dec 
2019 

Jan Feb Mar Apr Maj 

Ack. resultat -1,3 0 0,7 1,4 1,8 2 
 
I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket. 
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Externa placeringar Omsorg om funktionshindrade 

 
Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Omsorg om 
Funktionshindrade. Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer. 
 

Ext. placerade Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 
Antal brukare 11 12 13 12 12 13 13 13 13 13 15 17 18 

 

Boendebeslut som överstigit tre månader 
 

 
 
 
 
 

 
I resultatet ingår intäkter för avgifter, statsbidrag och momskompensation. 

Ej verkställda 
beslut 

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 

Antal brukare 3 4 3 2 3 3 4 5 6 3 3 3 3 

Mnkr Dec 
2019 

Jan Feb Mar Apr Maj 

Ack. resultat -1,9 -0,2 -0,1 -0,1 -0,6 -1,2 
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Placeringar IFO Barn- och familjeenheten 

 
 
Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Barn- och familjeenheten. 
Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer. Familjehem extern 
avser konsulentstödda familjehem. HVB betyder hem för vård eller boende. 
 

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 
Antal brukare 60 62 60 65 67 64 70 72 60 75 77 74 78 
varav Fam. 41 38 37 37 38 37 44 45 40 44 48 48 48 
varav Fam. extern 6 10 11 10 10 9 9 8 8 9 10 10 11 
varav HVB 13 14 12 18 19 18 17 18 18 21 18 15 17 
varav Stödboende        1 1 1 1 1 2 

Rullande 13 månader. 
 

 Jan Feb Mar Apr Maj 
Antal dygn 1 850 1983 2199 2125 2246 
varav Fam 1 230 1207 1440 1409 1464 
varav Fam. extern 248 237 288 300 340 
varav HVB 558 510 440 386 408 
varav Stödboende 31 29 31 30 43 

 
Mnkr Dec 

2019 
Jan Feb Mar Apr Maj 

Ack. resultat -8,3 -0,8 -1,9 -2,4 -2,9 -3,6 
 
I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket och momskompensation. 
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Placeringar IFO Vuxenenheten 

 
 
Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Vuxenenheten. 
Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer. HVB betyder hem för 
vård eller boende och LVM betyder lagen om vård av missbrukare. 
 

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 
Antal brukare 6 5 3 4 4 5 3 4 6 6 6 6 6 
varav HVB 6 5 3 4 4 5 3 4 5 5 6 6 6 
varav LVM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Rullande 13 månader. 
 

Jan Feb Mar Apr maj 
Antal dygn 171 146 164 152 172 
varav HVB 142 143 164 152 172 
varav LVM 29 3 0 0 0 

 
 

Mnkr Dec 
2019 

Jan Feb Mar Apr Maj 

Ack. resultat 0,4 0 0,2 0,2 0,1 -0,3 
I resultatet ingår intäkter för momskompensation. 
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Försörjningsstöd 

 
 
Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. 
 

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 
Antal hushåll 315 269 293 273 233 255 254 290 256 242 285 267 239 

Ett hushåll kan innehålla varierande antal personer. Rullande 13 månader. 
 
 

Mnkr Dec 2019 Jan Feb Mar Apr Maj 
Ack. resultat 5,4 0,4 0,9 0,6 1 1,5 

 
I resultatet ingår kostnader till Arbetslivsförvaltningen för ”Jobbsatsningen” samt 
intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan. 
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Ackumulerat utfall av besparing Ugglan Ackumulerad beräknad besparing



Verksamhetsåret 2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 8 047 tkr 832 821 833 764 793 692 552 552 552 552 552 552 8 047

Utfall av besparingsåtgärd -398 -416 -26 -454 -557 -1 852

Utfall av besparingsåtgärd (hemtjänstökning) -739 -212 436 1 082 830 1 397

Summa beräknade besparingar 832 821 833 764 793 692 552 552 552 552 552 552 8 047
Summa utfall av besparingar -1 137 -628 410 628 -557 0 0 0 0 0 0 0 -1 285

Uppföljning av åtgärder, Verksamhetsplan 2020

Successiv avveckling av Ugglan

Verksamhetsövergång genomförd enligt plan 2019-02-15. Totalt är 36 av 51 lägenheter avvecklade. Den genomsnittliga utförda hemtjänsttiden per brukare och dag i 
maj har ökat.



Detta är kostnader per månad ej ackumulerade siffror. 

Månader (tkr) jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december
Per månad 0 0 8 396 2408

Konstaterade Covid-19 kostnader
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Om mottagning och bosättning av nyanlända  
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) skickar två gånger per år ut ett 
nyhetsbrev om aktuella frågor avseende i första hand mottagande och 
bosättning av nyanlända och kvotflyktingar till landets kommuner.  

Vidarebefordra gärna detta nyhetsbrev till kommunstyrelsen, ansvarig 
verksamhetschef för flykting- och integrationsfrågor, socialnämnd, 
arbetsmarknadsnämnd, utbildningsnämnd samt berörda 
förvaltningschefer. 

Myndighetsinformation om Covid-19 på flera olika språk 
Om vi tar ett gemensamt ansvar undviker vi att smitta andra och att själva bli smittade. 
Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd till varandra och tvätta händerna.  

Länsstyrelsernas webbplats Informationsverige.se riktar sig till den som är 
asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. På webbplatsen finns nu 
informationsfilmer om Covid-19 på elva olika språk. Filmerna innehåller viktig 
myndighetsinformation om Covid-19 från Folkhälsomyndigheten, MSB och 
Socialstyrelsen. Nya filmer, teman och uppdateringar publiceras löpande. 

Informationsverige.se 

Arbetsförmedlingen har samlat frågor och svar för enskilda med anledning av 
coronaviruset covid-19, dessa uppdateras kontinuerligt. 

Arbetsförmedlingen - coronaviruset 

Coronavirusets spridning är en unik situation som påverkar hela vårt samhälle, resten 
av världen och därmed också Migrationsverket och den verksamhet myndigheten 
bedriver. Migrationsverket presenterar därför information med anledning av detta. 

Migrationsverket - coronaviruset 

  

 N YH E T S B R E V  J U N I  2 0 2 0  
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Rapport om bosättningslagen och nyanländas boendesituation  
Länsstyrelsen Stockholm har följt upp bosättningslagen och nyanländas boende-
situation i Stockholms län genom att undersöka kommunernas arbetssätt, analyserat 
flyttmönster och lyssnat till hur nyanlända upplever sin situation. Rapporten riktar sig 
till beslutsfattare i kommuner och nationellt samt alla som på olika sätt arbetar med 
eller möter frågor kring nyanländas bosättning och bostadssituation. 

Tidsbegränsade bostadskontrakt för länets nyanlända - leder till sämre integration och 
flyttar från länet 

Etableringsprogrammet 
Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa 
nyanlända invandrare. Målet är att de så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta 
ett jobb och klara sin egen försörjning. 

Arbetsförmedlingen - etableringsprogrammet 

Den 1 juli börjar de nya EBO-reglerna att tillämpas.  
Från och med 1 juli gäller nya regler för den som flyttar till ett eget boende, EBO, 
under sin väntan på beslut om uppehållstillstånd. Asylsökande som flyttar till vissa 
bostadsområden kan förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag från Migra-
tionsverket. En nyhetstext om detta publiceras på Migrationsverket.se den 1 juli. 

Nya regler för asylsökande som ordnar eget boende 

För att underlätta för asylsökande har Migrationsverket lanserat en kartfunktion där en 
asylsökande själv kan kontrollera om en EBO-adress påverkar rätten till ersättning. 
 
Kartor över områden som kan påverka rätten till ersättning för asylsökande 

Regeringen har nyss skickat ut en promemoria avseende åtgärder för att motverka att 
områden utan sociala och ekonomiska utmaningar undantas EBO-lagstiftningen. 

Regeringens promemoria 
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Mottagandet av vidarebosatta är fortfarande pausat 
På grund av att det fortfarande råder reserestriktioner i omvärlden kan inga resor för 
kvotflyktingar genomföras. Migrationsverket återkommer så snart det finns mer 
information att delge samt när det blir aktuellt med överföring av kvotflyktingar. 
Information kommer att presenteras under ”Aktuellt” på Migrationsverket.se. 

Information till kommuner 

Förändringar i bosättningsunderlaget för nyanlända som anvisas 
enligt bosättningslagen 
Migrationsverket har tagit fram en ny version av det bosättningsunderlag som används 
för att hitta den lämpligaste kommunen till en nyanländ. Det uppdaterade underlaget 
har utvecklats för att bättre passa kommunernas behov och vara enklare att fylla i och 
använda för Migrationsverket. Den nya versionen av bosättningsunderlaget kommer 
att börja användas i början av juli. 

Nytt bosättningsunderlag 

Migrationsverkets prognos 
Migrationsverkets prognoser hittar ni på nedanstående länk, den 27 juli publiceras 
även den kommande juliprognosen där. 

Migrationsverkets prognoser 

  
Migrationsverket 
Migrationsverket - kommuner 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen - etableringsprogrammet 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen - integration 

Sveriges Kommuner och Regioner 
SKR - integration 
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Ämnesord: Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal 
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Mottagare: Kommunstyrelsen 
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Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Förändring i sommarjobbssatsning från och med 
september 
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Sammanfattning 
Den 2 juli beslutade regeringen om vissa förändringar av årets satsning på 
sommarjobb. Bland annat utökas tidsperioden till att gälla fram till årsskiftet. 
Satsningen kommer därför att byta namn till sommarjobb och jobb för unga. Inga 
befintliga överenskommelser med kommunerna ska ändras. 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 77 00, servicetelefon 08-452 75 20 
Org nr: 556604-9167, kontakt@sobona.se, www.sobona.se 

 

Förändring i sommarjobbssatsning från och med september 
Den 2 juli beslutade regeringen om vissa förändringar av årets satsning på 
sommarjobb. Bland annat utökas tidsperioden till att gälla fram till årsskiftet. 
Satsningen kommer därför att byta namn till sommarjobb och jobb för unga. Inga 
befintliga överenskommelser med kommunerna ska ändras. 

De kommuner som har tackat nej till att teckna en överenskommelse om sommarjobb 
och jobb för unga med Arbetsförmedlingen har möjlighet att ändra sig. I så fall ska 
överenskommelsen tecknas senast den 31 augusti. Den ska innehålla den ursprungliga 
medelstilldelningen, alltså före den senaste ökningen med 100 miljoner kronor. 

Fler förändringar inom satsningen 

•  I och med att tidsperioden förlängs ändras sista datum för kommunerna att ansöka 
om ersättning till den 28 februari 2021.  

•  Kommunerna har möjlighet att begära ersättning upp till ett belopp som är 55,55 
procent högre än den ursprungliga medelstilldelningen. 

•  En ungdom kan vara anställd i högst fyra månader inom ramen för sommarjobb och 
jobb för unga. 

•  Under perioden 1 september–31 december riktar sig satsningen till en mindre 
målgrupp. Då omfattas endast ungdomar som samma år har gått ut gymnasiet och 
ungdomar som deltar i insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret. 

I övrigt gäller tidigare beslut om sommarjobb och jobb för unga. 
 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
  

Jeanette Hedberg 

 

 Tor Hatlevoll 



Från: mayors@pcf.city.hiroshima.jp 
Skickat: den 26 juni 2020 07:57 
Till: kommun@harnosand.se 
Ämne: Mayors for Peace News Flash (June 2020) No.126 
Bifogade filer: MfP_News_Flash_June2020_E.pdf 
 
Dear member cities and supporters of Mayors for Peace, 
 
Thank you for your ongoing support. 
Please find attached some recent news related to our activities. 
 
If you have trouble opening the attached PDF file, you can view it on our website at: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/mailmag/pdf/News_2006_E.pdf 
 
<<This month’s Mayors for Peace News Flash>> 
- Introducing our core concept for 2020:“No more Hiroshima! No more Nagasaki!” 
- Uploaded reports on the Youth Exchange for Peace Support Program 2019 
- 100-day countdown message for the International Day of Peace 
- Member City activities 
- Regional chapter activities 
- Reports by Executive Advisors 
- Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action Plan 
- Call for input: examples of initiatives to foster peace-seeking spirit 
- Mayors for Peace Member Cities - 7,907 cities in 164 countries/regions 
- Request for payment of the 2020 Mayors for Peace membership fee 
- IPB’s petition calling for “Healthcare Not Warfare” 
- Peace news from Hiroshima (provided by the Hiroshima Peace Media Center of the CHUGOKU 
SHIMBUN) 
- Mayors for Peace collaboration with “the Hibakusha Appeal” signature campaign 
 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
If you have any comments or questions, please contact us at: 
Mayors for Peace Secretariat 
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan 
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Introducing our core concept for 2020: “No more Hiroshima! No more 
Nagasaki!” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
This year marks 75 years since the atomic bombings. It also is the last year to achieve the Mayors for Peace 2020 
Vision, which was developed in the hope of realizing nuclear weapons abolition while the hibakusha are still alive. 
However, in light of the COVID-19 pandemic we will not be able to host many guests in Hiroshima and Nagasaki 
this summer. 
 
At a time when we must unite globally more than ever in the fight against the pandemic, unilateralism is gaining 
momentum in the international community. It is now all the more important for all nations to take action to tackle 
common threats such as infectious disease or nuclear weapons from a humanitarian perspective, and for civil society 
to support political leaders in the pursuit of such goals. 
 
Given the above, to commemorate this milestone year we have planned the below projects, with a core concept of 
“No more Hiroshima! No more Nagasaki!” Our aim is for people around the world, many of whom are currently 
unable to visit the atomic bombed cities, to share in the earnest desire of the hibakusha: “no one else should suffer 
as we have.” 
 
 

TTable of Contents  
Introducing our core concept for 2020: No more Hiroshima! No more Nagasaki!” 
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100-day countdown message for the International Day of Peace 
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Mayors for Peace Member Cities - 7,907 cities in 164 countries/regions 
Request for payment of the 2020 Mayors for Peace membership fee 
IPB’s petition calling for “Healthcare Not Warfare” 
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CHUGOKU SHIMBUN) 
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MMayors for Peace Member Cities 

7,907 cities 
in 164 countries and regions

(as of June 1, 2020) 
Help us achieve 10,000 member cities!

Check our website and follow us on SNS:  
Website    
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 
Facebook      
https://www.facebook.com/mayorsforpeace 
Twitter     
https://twitter.com/Mayors4Peace 
“Like” and share our Facebook and Twitter posts to 
help spread awareness of our mission. 

w.fac
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1. Video messages 
We are now collecting video messages from survivors of the atomic bombings, representatives from national 
governments, NGOs, and Mayors for Peace Executive Cities. These will be compiled into one video, available 
on social media in mid-July, which will ask viewers to share and voice their support, thus raising and spreading 
public awareness throughout the world toward abolition of nuclear weapons. 

 
2. Educational webinar on peace 
We are going to hold an educational webinar on peace on Tuesday August 4. The participants will be 7 young 
people, 2 from Hiroshima and Nagasaki who are involved in local peace activities and 5 from other member cities 
around the world. After learning about international circumstances concerning nuclear weapons in a lecture, they 
will give a presentation on their peace activities, then will exchange ideas and opinions with each other. The 
webinar will be streamed live on YouTube, with the aim of encouraging young people to be proactively engaged 
in peace activities. 

 
3. Core concept: “No more Hiroshima! No more Nagasaki!” 
We are introducing our core concept for 2020: “No more Hiroshima! No more Nagasaki!” This has been 
formulated to raise public awareness for abolition of nuclear weapons, calling on all citizens of the world to join 
us in taking action. 
When your municipality holds a commemorative or peace-related event, please make use of the core-concept “No 
more Hiroshima! No more Nagasaki!”, such as in the title of the event or as the event’s theme. Please also upload 
the banner above (available for download from this link) on your municipality’s website, and post it on your 
official social media accounts. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uploaded reports on the Youth Exchange for Peace Support Program 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Since 2016, Mayors for Peace has invited selected youths from various member cities to Hiroshima to participate 
in its Youth Exchange for Peace Support Program. Young people represent their own cities and participate in 
programs run by Hiroshima City, with financial and other support by Mayors for Peace. 
 
The programs aim to share in the messages of hibakusha and to discuss their desire for peace. They are designed 
to build connections and friendships between participants from around the world.  
 
Following a briefing about Mayors for Peace, participants were engaged in activities led by the Secretariat and 
had an opportunity to exchange thoughts and ideas among them. 
 
Visit the links below to read the uploaded reports of participants of 2019 programs. 
 
▼HIROSHIMA and PEACE (July 30 – August 9, 2019): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2019_HAP_result.html 
 
▼The International Youth Conference for Peace in the Future, 2019 Hiroshima (August 4 – August 12, 2019): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2019_IYCPF_result.html 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100-day countdown message for the International Day of Peace 

[June 13, 2020]  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The United Nations has established September 21 as the International Day of Peace (IDP) and an annual day of 
non-violence and ceasefire. Mayors for Peace has been a long-time supporter of the IDP and encourages all 
member cities to commemorate the International Day of Peace on September 21. 
 
On June 13, the President of Mayors for Peace issued a message for the 100-day countdown to the IDP, inviting 
all members to commemorate the 2020 International Day of Peace in their city. 
 
▼Message for the International Day of Peace, 100-day countdown by the President of Mayors for Peace 
(Mayors for Peace website): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/mailmag/pdf/200613_IDP100day_message_E.pdf 
▼International Day of Peace 21 September (The United Nations website): 
https://www.un.org/en/observances/international-day-peace 
 
<<PLEASE SEND INFORMATION ON YOUR CITY’S 2020 IDP EVENT >> 
If your city is planning to organize an event to commemorate the IDP, please send an event report to our 
secretariat. We will share the report on the Mayors for Peace website, etc. 
 
▼Please mail us with an outline of your event at: 
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Member City activities  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<Yokohama, Japan> 
Yokohama's efforts towards realizing world peace outlined in new pamphlet 
Based on the idea that building international goodwill and mutual understanding at the city level will lead to 
achieving world peace, the City of Yokohama has established relationships with other cities around the world, 
including eight sister cities, among them San Diego (U.S.) and Shanghai (China). 
 
To further advance these efforts, the city adopted a proposal to promote peace initiatives in June 2018. With this 
resolution as a foundation, Yokohama has emphasized efforts aimed at helping realize peace across the globe, 
through the pillars of international exchange, international cooperation, and support for a multicultural society to 
encourage goodwill among citizens, support infrastructure improvements in developing countries, and build 
inclusive local communities. 
 
Since joining Mayors for Peace in 2010, Yokohama has invited the Secretary General to speak to its citizens at a 
public event, organized exhibitions of posters to raise awareness, and taken other actions as a member city of the 
Mayors for Peace network to help attain a lasting world peace. 
 
As part of these efforts, a pamphlet and video were 
published in 2019 to introduce Yokohama’s initiatives 
for peace and show how it can contribute to this goal 
within the global community.  
 
▼Link to the video (Youtube): 
https://www.youtube.com/watch?v=g4e2XfGXTtA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamphlet 
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<<PLEASE SEND US INFORMATION ABOUT YOUR CITY’S PEACE ACTIVITIES>> 
Please help us tell others about what you are doing! We can create a link to your city’s website or the website of 
your peace event to share the activities with other member cities. Please send us information including the date, 
venue, organizers and a description of the event result. We look forward to receiving information from your city. 
▼Please send a report about your event to the Mayors for Peace Secretariat at: 
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
▼List of peace events as based on those in the Mayors for Peace Action Plan (As of June 12): 
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/2020_List_of_Activities_en.pdf 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regional chapter activities 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<UK and Ireland Chapter> 
Release of the UK and Ireland Mayors for Peace Briefing Paper No. 28 

<Report by Sean Morris, UK & Ireland Mayors for Peace Chapter Secretary> 
With most national and international events and meetings being cancelled or postponed due to the Covid-19 outbreak, 
the Secretary of the UK and Ireland Mayors for Peace Chapter has developed a progress report for its members. 
 
The report focuses on the postponement of the NPT Review Conference and the Mayors for Peace Conference and 
looks to the future as to when they will take place, and what actions will be required. The report also looks at how 
the Chapter's next meeting and appropriate ways to commemorate the 75th anniversary of the Hiroshima and 
Nagasaki atomic weapon attacks can take place virtually.  
 
The report has updates on the European Mayors for Peace Chapter and on the May Stockholm Virtual Forum for 
Peace and Development. It considers progress with the ICAN Cities Appeal and looks at an ICAN report on Global 
Spending on Nuclear Weapons in 2019.  
 
The report concludes by considering some issues around divestment and an International Women's Appeal for Peace 
and Disarmament. In the UK, six Mayors for Peace members have passed resolutions supporting the TPNW. They 
are Manchester, Edinburgh, Renfrewshire, Norwich, Fife and Hebden Royd. A number of other members are in the 
process of doing so. The UK and Ireland Mayors for Peace Secretary Sean Morris can provide a model resolution if 
that would be helpful. Email: s.morris4@manchester.gov.uk 
 
Mayors for Peace would welcome other towns, cities, counties and federal regions to consider passing similar 
resolutions and supporting the Cities Appeal / TPNW. It also encourages states to continue to ratify the TPNW so 
that it becomes international law in 2020. 
 

UK and Ireland Mayors for Peace Briefing Paper No. 28: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2020/UK_Briefing_No_28.pdf 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reports by Executive Advisors 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<Report on Abolition 2000 Global Network to Eliminate Nuclear Weapons Online Annual General 
Meeting by Ms. Jacqueline Cabasso, the Executive Advisor for Mayors for Peace> 
The Abolition 2000 Global Network to Eliminate Nuclear Weapons held its 25th Annual General Meeting (AGM) 
on May 23.  
 
An in-person meeting had been planned during the 2020 Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) Review Conference 
(RevCon) in New York, but when the RevCon was postponed due to the COVID-19 pandemic, Abolition 2000 
moved its AGM on line and held an innovative and productive virtual meeting. The AGM was held in two sessions: 
 
Session 1 included updates and reports from working groups and affiliated networks, including Mayors for Peace, a 
strategy discussion on challenges and opportunities to advance nuclear abolition in the post COVID-19 world, and 
introduction of proposals. Session 2 included discussion of proposals, and Abolition 2000 administrative and 
governance matters. Session 1 was held twice, once to accommodate participants from Asia/Pacific and early risers 
in Europe/Africa, and a second time to accommodate participants in the Americas, Europe, and Africa. The online 
format enabled nearly 200 participants from 39 countries to participate. 
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In an effort to make the most efficient use of limited time during the meeting, the organizers pre-recorded short 
presentations by eight leading NGO activists from around the world, who discussed the implications of the COVID-
19 pandemic on prospects for nuclear abolition from a variety of perspectives. Participants in the AGM were 
encouraged to watch these videos before the meeting to prepare themselves for an interactive strategy discussion, 
which informed the adoption by consensus of proposals, including: 
 
-  Promotion of a Petition developed by Chernobyl-Hibakusha Support: “Stop the intentional discharge of 

radioactive wastewater from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station!” 
-   Promotion of international activities in commemoration of the 75th anniversaries of the U.S. atomic bombings 

of Hiroshima and Nagasaki, including Gensuikyo’s “Peace Wave” and its 2020 World Conference Against A & 
H Bombs, and an International Fast from August 6 to August 9, 2020. 

-  Support for the development of a global online “Money be Good!” campaign to move the nuclear weapons 
money to social, humanitarian, and environmental projects. 

-   Establishment of a new working group on developing a “Human Values Economy” and connecting nuclear 
abolition to wider social movements. 

-   Adoption and promotion of an Abolition 2000 statement on nuclear testing and the nuclear arms race, 
“Absolutely Unacceptable: Resumed Nuclear Explosive Testing”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online video conference of Abolition 2000 Annual 
General Meeting 
 

 
▼Visit the link below for more background on Abolition 2000, reports from working groups and affiliated networks, 
video clips and more: 
http://www.abolition2000.org/en/resources/agm-minutes/agm-2020/ 
 
 
<Article on UN Secretary-General Guterres’ disarmament agenda by Mr. Randy Rydell, the Executive 
Advisor for Mayors for Peace> 

The following is an executive summary of my article, “The Guterres Disarmament Agenda and the Challenge of 
Constructing a Global Weapons Regime”, which was published on the Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 
Vol. 3, No. 1 (2020). 
 
On 24 May 2018, United Nations Secretary-General António Guterres launched his new “disarmament agenda” in 
an address at the University of Geneva. The UN’s Office for Disarmament Affairs simultaneously released a 73-
page “non-paper” that elaborated this new agenda. And in October 2018, UNODA issued the agenda’s 
implementation plan. 
 
The Guterres Agenda is the most detailed proposal offered by a UN Secretary-General: it addresses comprehensively 
both the elimination and control of weapons but also the wider security context in which these activities occur. Yet 
the proposal also raises many questions relating to its implementation and future evolution. 
 
What exactly was the Secretary-General proposing? How was his proposal similar to, or different from, disarmament 
proposals by his predecessors?  What are the key innovations in his proposal? How has it been received at the 
United Nations, the nuclear-weapon states, and by civil society? Is it having an impact in advancing disarmament 
goals? What are the key obstacles the plan is facing? What initiatives would serve to broaden support for this agenda? 
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This article seeks to answer these questions. It stresses the importance of the subject of “disarmament and cities” 
and offers suggestions on how the United Nations and city mayors can advance this complementary agenda. Given 
the consequences of the use of all types of weapons of mass destruction (especially nuclear weapons) in cities, and 
the devastating effects of the continued use of deadly conventional arms in densely populated areas worldwide, city 
mayors, their voters, and taxpayers represent a natural constituency for advancing disarmament goals. They have 
much to contribute in strengthening the chronically weakest foundation of disarmament: namely, political will. The 
article offers some practical suggestions on how this can occur and thereby strengthen the prospects for fulfilling 
the Agenda’s ambitious goals. 
 
▼Article “The Guterres Disarmament Agenda and the Challenge of Constructing a Global Weapons Regime”: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2020.1764259?scroll=top&needAccess=true 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action 
Plan (2017-2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
At the 9th General Conference of Mayors for Peace held in Nagasaki in August 2017, we decided our Action Plan 
for up to the year 2020, aiming for lasting world peace. Together, we hope to make significant strides toward 
realizing this goal. Please promote all appropriate measures based on the Action Plan within your own municipality 
or regional group. 
 
▼Mayors for Peace Action Plan (2017-2020): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_E.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In November 2019, the Executive Conference of Mayors for Peace decided to set the following three items as 
priorities for action until the end of 2020, the final year of the 2020 Vision. 
 
1. Expand membership to support the agreed goals of Mayors for Peace, including the entry-into-force of the 

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons  

For more information on “Expanding membership” 

2. Conduct peace education to raise awareness among future generations 
For more information on “Promotion of peace education” 

3. Strengthen support for existing projects to receive youths in Hiroshima and Nagasaki such as “The Youth 
Exchange for Peace Support Program” 

For more information on “The Youth Exchange for Peace Support Program” 
 
 
 
 
 
 

For example, you can promote the following measures: 

PPetition drive  
tto call on all states to sign 

the Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons! 

Raise  
a second-generation A-

bombed tree in your city! 

Hold A--bomb Poster 
Exhibitions in your city!  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Call for input: examples of initiatives to foster peace-seeking spirit 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The Mayors for Peace Secretariat has been seeking examples of peace 
education initiatives conducted by any organization (city 
hall/school/NGO, etc.) in Mayors for Peace member cities that are 
conducive to raising peace-seeking spirit among future generations. 
The Mayors for Peace Secretariat accepts reports on a rolling basis, 
so please send your report whenever your project is completed. The 
submitted reports will be posted on our website and in the Mayors for 
Peace News Flash as a source of information for other member cities 
that are planning to launch their own peace education program. 
 
 
 
▼Call for Input on the Mayors for Peace website:  
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mayors for Peace member cities - 7,907 cities in 164 countries/regions 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Thanks to your invaluable support, on June 1, we gained 3 new member cities, bringing our total membership to 
7,907. 
 
From Zimbabwe, the City of Chinhoyi joined as the country's first member of Mayors for Peace thanks to an 
invitation from a peace organization in Japan. This makes our membership network expand to 164 countries and 
regions. 
 
We also welcomed the City of Podgorica, the capital of Montenegro as a member. Now we have 118 capital cities 
as our members. 
 
Mayors for Peace aims to expand its membership to foster international public support for the realization of a 
world without nuclear weapons. Please help us reach the goal of 10,000 member cities by inviting your city’s 
sister cities or neighboring cities which are not members yet to join. We encourage further initiatives to promote 
membership and can provide support from Hiroshima as needed. You can download recruitment kits (available 
in 10 languages) from our website (link below). 
 
▼Mayors for Peace Website: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 
▼List of New Members (PDF): 
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2006_en.pdf 
▼Map of Member Cities: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Request for payment of the 2020 Mayors for Peace membership fee 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In order to facilitate future activities and strengthen the sense of solidarity amongst member cities, Mayors for Peace 
introduced an annual Membership Fee in 2015. 
 
This year again, we ask each member city to pay a fee of 2,000 Japanese yen (about 19 USD/18 Euro as of March 
18, 2020) per city. If your city has not paid their Membership Fee in previous years, we ask your city to pay the total 
amount owed for each unpaid year since 2015. The collected Membership Fees will be allocated toward new and 
existing projects listed on the Mayors for Peace Action Plan 2017-2020.  
 
A request for payment of the 2020 membership fee was sent to each city by email on April 1. We deeply appreciate 
your kind cooperation. 
 
▼Request for the 2020 Mayors for Peace Membership Fee (Mayors for Peace website): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html 

“Nuclear Disarmament Day” in Santos 
Children singing songs about peace 
(Photo courtesy of Santos) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IPB’s petition calling for “Healthcare Not Warfare” 

<Call by Lisa Clark, the Co-President of International Peace Bureau and long-time supporter of Mayors for 
Peace> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Members of Mayors for Peace know this better than anyone else. Weapons and armies cannot solve the serious 
problems threatening our communities. Especially in these strange times of the Covid-19 pandemic. We have seen 
the dramatic consequences of national governments allocating huge amounts on the military and cutting public 
spending on healthcare. Mayors and their administrations have a responsibility towards the health and wellbeing of 
their citizens. 
 
Healthcare is a human right for all and must never be sacrificed for militarization and nuclear weapons. The world 
spent US$ 1.9 trillion on military expenditure in 2019 and is scheduled to spend US$ 1 trillion on new nuclear 
weapons over the next 20 years. 
 
The International Peace Bureau (IPB) has always supported the work of Mayors for Peace and indeed awarded its 
yearly Sean MacBride Prize to Mayors for Peace, and Mayors Akiba and Itoh in 2006. I personally have long been 
involved in supporting the Italian membership, and now in running the Italian Chapter of Mayors for Peace with its 
lead city, Cervia. 
 
IPB has created a petition, “Healthcare Not Warfare”, addressed to the UN General Assembly, for it is the 
responsibility of world leaders to put disarmament and peace at the centre of policy making, including the ban on 
nuclear weapons. Civil society organizations, in partnership with local governments, need to make their voice heard: 
that is the mission of both IPB and Mayors for Peace. And that is the purpose of this Petition. The European Chapter 
has welcomed it and I would like to call on all members of Mayors for Peace, from all regions, to join forces, signing 
the Petition on https://www.change.org/HealthcareNotWarfare, and to share it further. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peace news from Hiroshima  
(Provided by the Hiroshima Peace Media Center of the CHUGOKU SHIMBUN) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In response to the government’s lifting of its call for people to stay home as a measure to prevent the spread of the 
novel coronavirus, the Hiroshima Peace Memorial Museum and the Hiroshima National Peace Memorial Hall for 
the Atomic Bomb Victims reopened on June 1. Peace Memorial Park remains quieter than usual, but gradually the 
number of people in the park seems to be on the increase.  
 
Nevertheless, optimism about the situation might be premature, as second and third waves of the coronavirus are 
anticipated in the future. The Peace Memorial Museum has limited the number of visitors it accepts per a day to a 
maximum of 1,800, with the intent of preventing overcrowding inside the facility. A-bomb survivors are still unable 
to share their experiences of the bombing by speaking directly to audiences. The manner in which the Hiroshima 
Peace Memorial Ceremony will be held on August 6 has also been significantly altered. The Hiroshima City 
government has announced a policy for the ceremony that will reduce the number of attendee seats by 90 percent 
compared to the number used in typical years, with a maximum of 880 arranged and a priority placed on seating for 
A-bomb survivors and victims’ bereaved families. This marks a huge reduction, considering that 11,500 seats are 
usually arranged for the ceremony on the grass field in the park.  
 
Many of the memorial services for A-bombing victims and peace-related events or gatherings scheduled in 
accordance with the 75th anniversary of the atomic bombing on August 6 are likely to be held online, cancelled, or 
conducted with a limited number of participants. However, precisely because the current situation is unprecedented, 
our hope is that we can continue to express in various ways our unwavering desire to pay tribute to those killed in 
the atomic bombing and the many survivors who have experienced tremendous hardship in their lives ever since the 
bombing. 
 
Please see the following for more peace-related news. 
 
U.N. Secretary General reasserts intent to attend August 6 Hiroshima Peace Memorial Ceremony: Would send a 
video message if visit impossible 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98346 
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Hiroshima Prefecture revises plans for two international conferences, decides on online format in year marking 75th 
A-bombing anniversary 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98354 
 
World Conferences against Atomic and Hydrogen Bombs to be held in August online, amid uncertainty surrounding 
COVID-19 pandemic 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98344 
 
Hiroshima City postpones summer Pearl Harbor A-bomb exhibit until later in 2020 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98311 
 
Participant seating for August 6 Hiroshima Peace Memorial Ceremony to be reduced by 90 percent 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98313 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mayors for Peace collaboration with “The Hibakusha Appeal” Signature Campaign 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Based on the Action Plan decided at the 9th General Conference in August 2017, Mayors for Peace is promoting a 
petition drive urging the nuclear-armed states and their allies to participate in the Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons. It was also decided that in doing so, Mayors for Peace would collaborate with “The Hibakusha Appeal”, 
a signature campaign launched by the hibakusha of Hiroshima and Nagasaki. The Mayors for Peace Secretariat will 
compile the number of signatures collected and present it to affiliates of the United Nations. 
 
▼For more information about “The Hibakusha Appeal”: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mayors for Peace Official Social Media Accounts 
 

Twitter    Facebook  
https://twitter.com/Mayors4Peace      https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

 
 
 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
If you have any comments or questions, please contact us at: 
Mayors for Peace Secretariat 
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan 
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
 



Från: mayors@pcf.city.hiroshima.jp 
Skickat: den 30 juli 2020 08:41 
Till: kommun@harnosand.se 
Ämne: Mayors for Peace News Flash (July 2020) No.127 
Bifogade filer: MfP_News_Flash_July2020_E.pdf 
 
Dear member cities and supporters of Mayors for Peace, 
 
Thank you for your ongoing support. 
Please find attached some recent news related to our activities. 
 
If you have trouble opening the attached PDF file, you can view it on our website at: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/statement/mailmag/pdf/News_2007_E.pdf 
 
<<This month’s Mayors for Peace News Flash>> 
- Release of the Message Video “No more Hiroshima! No more Nagasaki!” 
- Mayors for Peace will host a webinar on peace 
- US Conference of Mayors Calls for Human-Centered Security in a Time of Global Pandemic 
- ACA’s interview with Mayors for Peace President has been published  
- Member City activities 
- Regional chapter activities 
- Report by Executive Advisor 
- Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action Plan 
- Call for input: examples of initiatives to foster peace-seeking spirit 
- Mayors for Peace Member Cities - 7,909 cities in 164 countries/regions 
- Request for payment of the 2020 Mayors for Peace membership fee 
- Peace news from Hiroshima (provided by the Hiroshima Peace Media Center of the CHUGOKU 
SHIMBUN) 
- Mayors for Peace collaboration with “the Hibakusha Appeal” signature campaign 
 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
If you have any comments or questions, please contact us at: 
Mayors for Peace Secretariat 
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan 
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Release of the Message Video “No more Hiroshima! No more Nagasaki!” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

This year marks 75 years since 
the atomic bombings. In order 
for many people to reflect on and 
share in the will of the hibakusha 
for nuclear weapons abolition, 
Mayors for Peace has created 
“No more Hiroshima! No more 
Nagasaki!”, a compilation of 
video messages. 
 
Share this video on your city’s 
social media account to help 
raise and spread public 
awareness throughout the world 
toward abolition of nuclear 
weapons! 

 

TTable of Contents  
Release of the Message Video “No more Hiroshima! No more Nagasaki!” 
Mayors for Peace will host a webinar on peace 
US Conference of Mayors Calls for Human-Centered Security in a Time of Global 
Pandemic 
ACA’s interview with Mayors for Peace President has been published  
Member City activities 
Regional chapter activities 
Report by Executive Advisor 
Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action Plan 
Call for input: examples of initiatives to foster peace-seeking spirit 
Mayors for Peace Member Cities - 7,909 cities in 164 countries/regions 
Request for payment of the 2020 Mayors for Peace membership fee 
Peace news from Hiroshima (provided by the Hiroshima Peace Media Center of the 
CHUGOKU SHIMBUN) 
Mayors for Peace collaboration with “the Hibakusha Appeal” signature campaign 

July 2020 / No.127 

      
MMayors for Peace Member Cities  

77,909 cities 
in 164 countries and regions

(as of July 1, 2020) 
Help us achieve 10,000 member cities!

Check our website and follow us on SNS:  
Website    
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 
Facebook      
https://www.facebook.com/mayorsforpeace 
Twitter     
https://twitter.com/Mayors4Peace 
“Like” and share our Facebook and Twitter posts to 
help spread awareness of our mission. 
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[Speakers (23 people)] 
 (1)  Ms. Yoshiko Kajimoto, survivor of the atomic bombing of Hiroshima 

(2)  Mr. Yoshiro Yamawaki, survivor of the atomic bombing of Nagasaki 
 (3)  Mr. Kazumi Matsui, Mayor of Hiroshima, Japan 
 (4)  Mr. Tomihisa Taue, Mayor of Nagasaki, Japan 
 (5)  Ms. Izumi Nakamitsu, United Nations Under-Secretary-General and High Representative for 
    Disarmament Affairs 
 (6)  His Excellency Mr. Gustavo Zlauvinen, President-Designate of the NPT Review Conference 
 (7)  His Excellency Mr. Syed Mohamad Hasrin Aidid, Chair of the Third Preparatory Committee for the 
    NPT Review Conference 
 (8)  Mr. Gilles Carbonnier, Vice-President of the International Committee of the Red Cross (ICRC) 
 (9)  Ms. Beatrice Fihn, Executive Director of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
    (ICAN) 
 (10) 14 representatives from Executive Cities of Mayors for Peace: 
    Biograd na Moru (Croatia), Des Moines (U.S.A.), Granollers (Spain), Hannover (Germany), 
    Malakoff (France), Manchester (U.K.), Muntinlupa (Philippines), Volgograd (Russia), 
    Ypres (Belgium), Bangkok (Thailand), Fremantle (Australia), Santos (Brazil), 
    Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Geneva (Switzerland, a Member City in which the UNOG is located) 
 
▼To watch and share the video (YouTube): 
https://youtu.be/DOO4IIrZ7Ow 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mayors for Peace will host a webinar on peace 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To mark 75 years since the atomic bombings, Mayors for Peace will host a peace education webinar with a core 
concept of “No more Hiroshima! No more Nagasaki!” on August 4. Participants will be young people in member 
cities both in and outside Japan, as well as their counterparts engaged in peace activities in Hiroshima and 
Nagasaki. They will study the current international situation surrounding nuclear weapons, give presentations on 
their activities, and have discussions with others. The webinar aims to stimulate youth-led peace activities in their 
cities in support of nuclear weapons abolition. 
 
This webinar, titled No more Hiroshima! No more Nagasaki! Future Leaders of Peace Activism”, will be 
livestreamed on YouTube on the day. Some time after the webinar, the video footage from the livestream will be 
available to watch from the link below. 
 
▼Visit the link below for details of the webinar (Mayors for Peace website): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/200701_news.html 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
US Conference of Mayors Calls for Human-Centered Security in a Time of 

Global Pandemic 
[June 30, 2020]  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
To build momentum for nuclear abolition, Mayors for Peace works with associations of local authorities around 
the world, including the United States Conference of Mayors (USCM), to support and cooperate with our activities. 
The United States Conference of Mayors is the official nonpartisan association of more than 1,400 American cities 
with populations over 30,000. Resolutions adopted at annual meetings become USCM official policy.  
 
At the close of its 88th Annual Meeting, held virtually due to the COVID-19 pandemic, on June 30, 2020, the 
USCM Executive Committee unanimously adopted a sweeping resolution “Calling for Human-Centered Security 
in a Time of Global Pandemic.” The new resolution calls on the President and Congress: to support United Nations 
Secretary-General Guterres’ call for an immediate global ceasefire and international cooperation to address the 
COVID-19 pandemic; to reconceptualize security in human-centered terms, and to redirect funds currently 
allocated to nuclear weapons and unwarranted military spending to support safe and resilient cities and meet 
human needs; and to lead a global effort to prevent nuclear war and actively pursue a verifiable agreement among 
nuclear armed states to eliminate their nuclear arsenals.  
 
The resolution was submitted by Mayors for Peace Vice-President Mayor Frank Cownie of Des Moines, Iowa and 
four co-sponsors. The USCM has adopted Mayors for Peace resolutions for 15 consecutive years. 
 
▼Full text of resolution with list of sponsors (Mayors for Peace website): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/resolution/20200630.html 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACA’s interview with Mayors for Peace President has been published 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arms Control Association (based in Washington DC, US) had conducted an online interview with Mayors for 
Peace President and Mayor of Hiroshima Kazumi Matsui remarking 75 years since the atomic bombings. The 
article of the interview was included in July/August special issue of their monthly journal on non-proliferation 
and global security "Arms Control Today."  
 

In the interview, President Matsui stated: “The current global coronavirus 
pandemic is a transboundary crisis that touches us all. We are experiencing 
firsthand that we can confront and defeat common threats through solidarity and 
cooperation. Based on what we have learned from this experience, we must build 
a robust global coalition of citizens everywhere to address and solve global 
security challenges, especially nuclear weapons. We must not take action based 
on self-centered nationalism.” 
 
He also reinforced: “Mayors for Peace conveys the realities of the atomic 
bombings and works to increase the number of people who share in the 
hibakusha’s message. In this way, we can build a consensus among global civil 
society that the elimination of nuclear weapons is key to the peaceful future we 
need. This consensus will serve as the foundation for a collaborative international 
environment in which policymakers around the world can take decisive steps  
forward toward the total elimination of nuclear weapons.” 

 
Regarding younger generations, he expressed his expectation that: “they will start thinking about the preciousness 
of their daily lives, which are supported by rules based on mutual trust. Hopefully, they will then understand that 
this is exactly what peace is and think what they can do to preserve it and take action.” 
 
▼Visit the link below to read the full text of the article (ACA’s website): 
https://www.armscontrol.org/act/2020-07/features/freeing-world-nuclear-weapons-arms-control-today-
interviews-hiroshima-mayor 
 
 
 
 
 
 
 

Cover of July/August issue of the 
“Arms Control Today” 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Member City activities  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<Des Moines, US> 
Des Moines Iowa Mayor Frank Cownie Proclaims 
“Back from the Brink: The Call to Prevent Nuclear 
War Day” 
(Report by Ms. Jacqueline Cabasso, the Executive 
Advisor for Mayors for Peace) 
 
On June 22, 2020 Mayors for Peace Vice-President Mayor Frank Cownie of Des Moines, Iowa signed a 
proclamation declaring the day, “Back from the Brink: The Call to Prevent Nuclear War Day”, in solidarity with 
the growing Back from the Brink campaign. 
 
Noting that “the United States is obligated under the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) to take concrete 
steps to eliminate its nuclear arsenal” the Proclamation concludes: 
 

Des Moines, Iowa calls on the United States to lead a global effort to prevent nuclear war by:  
 renouncing the option of using nuclear weapons first;  
 ending the sole, unchecked authority of any president to launch a nuclear attack;  
 taking U.S. nuclear weapons off hair-trigger alert;  
 cancelling the plan to replace its entire arsenal with enhanced weapons; and  
 actively pursuing a verifiable agreement among nuclear-armed states to eliminate their nuclear arsenals.” 
 
The Proclamation also calls on the United States to welcome the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. 
 
▼ Read the full report (Mayors for Peace website): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/2020Jun_DesMoines.html 
 
▼ Read the full text of the Proclamation (Des Moines City website): 
https://cms2.revize.com/revize/desmoines/document_center/City%20Clerk/Proclamations/2020/Back%20from
%20the%20Brink%20-%20The%20Call%20to%20Prevent%20Nuclear%20War%20Day.pdf?pdf=Proclamation
&t=1594590543052&pdf=Proclamation&t=1594590543052 
 
▼ Learn more about the Back from the Brink; the Call to Prevent Nuclear War Campaign: 
https://www.preventnuclearwar.org/ 
 
 
<<PLEASE SEND US INFORMATION ABOUT YOUR CITY’S PEACE ACTIVITIES>> 
Please help us tell others about what you are doing! We can create a link to your city’s website or the website of 
your peace event to share the activities with other member cities. Please send us information including the date, 
venue, organizers and a description of the event result. We look forward to receiving information from your city. 
▼Please send a report about your event to the Mayors for Peace Secretariat at: 
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
▼List of peace events as based on those in the Mayors for Peace Action Plan (As of July 14): 
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/04_list_of_activities/2020_List_of_Activities_en.pdf 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regional chapter activities 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<German Chapter> 
Flag Day of German Members of Mayors for Peace 
<Report by Evelyn Kamissek, Office for International Affairs, the City of Hannover> 

 
On July 8, the Mayors for Peace flag was 
hoisted in front of many town halls in over 
350 German cities. The Flag Day, an 
annual initiative by German members of 
Mayors for Peace since 2012, is a 
reminder of a legal opinion handed down 
by the International Court of Justice on 
July 8, 1996, concluding that even the 
threat of using nuclear weapons is an 
offence against international law. Flying 
the flag on this day signifies opposition to 
nuclear weapons and hope for a peaceful 
world. 
 
Mayor Belit Onay of Hannover, a Vice-
President City of Mayors for Peace and 
the Lead City of the German Chapter 
explains: "75 years after the dropping of 
the atomic bombs on Hiroshima and 
Nagasaki, some 13,400 nuclear weapons 
still threaten humankind. Nuclear arms 
control is in a deep crisis. We must 
therefore take the nuclear threat as 
seriously as climate change in the future. 
We, Mayors for Peace, are committed to 

the worldwide abolition of nuclear weapons. We call for the accession of all states, including the nuclear powers, to 
the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons adopted at the United Nations in 2017." 
 
The celebration in the great hall of the New City Hall marked the beginning of the event series Peace 2020+ of the 
City of Hannover on the occasion of the 75th anniversary of the dropping of the atomic bombs on Hiroshima and 
Nagasaki. The Flag Day also included an interactive presentation "On the way to Global Zero" on milestones in 
nuclear disarmament efforts. Representatives of the Council, the Hiroshima Alliance, the German-Japanese Society, 
the German-Japanese Friendship Circle, the Peace Bureau Hannover and other civil society actors took part in the 
event. 
 
▼Related story on the German Mayors for Peace website in German: 
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Mayors-for-
Peace/Aktivitäten/Flaggentag-der-Bürgermeister-für-den-Frieden 
 
 
<UK and Ireland Chapter> 
UK and Ireland Chapter webinar held to discuss progress, peace education developments and 
commemorating important anniversaries 
<Report by Sean Morris, UK & Ireland Mayors for Peace Chapter Secretary> 
 
The UK and Ireland Mayors, Provosts and Leaders for Peace Chapter held a webinar on the 3rd July to provide its 
member authorities and NGO groups with a progress report and to allow a discussion on how to commemorate 
important summer peace anniversaries. The meeting was the first opportunity, since the Covid-19 outbreak had 
created a lockdown of activity across the UK and Ireland, to discuss the development of Mayors for Peace. 
 
 
 
 
 
 
 

(Photos: courtesy of the City of Hannover) 
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The Chapter Secretary Sean Morris gave a detailed progress report on local, national, European and global Mayors 
for Peace activity. This included an appeal made to members to support local events commemorating the 25th 
anniversary of the Srebrenica massacre and the 75th anniversary of the Hiroshima and Nagasaki atomic weapon 
attacks. Sean's colleague Elena Tompkins provided a presentation on her 10 days placement earlier in the year 
working within the Hiroshima Mayors for Peace Secretariat and understanding how it presents the message of the 
hibakusha. Chrissie Waite and Juli Hammersley of Peace Partners concluded the webinar by providing a case study 
of their peace education programme which they have delivered with councils, schools, public institutions and 
community groups. 
 
There are plans to hold a follow-up Chapter webinar in the autumn and to cooperate within other lead cities as the 
European Chapter of Mayors for Peace develops later this year. 
 
▼Link for presentations from the Chapter webinar (hosted on the NFLA website): 
https://www.nuclearpolicy.info/presentations/uk-ireland-mayors-provosts-and-leaders-for-peace-seminar-3-july-
2020/ 
 
▼Remember Srebrenica website: 
https://www.srebrenica.org.uk/ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Report by Executive Advisor 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<UN Hosts Disarmament Lecture for Northeast Asian Students by Mr. Randy Rydell, the Executive 
Advisor for Mayors for Peace> 

 
The UN Office for Disarmament Affairs (ODA) hosted a 90-minute virtual meeting on 11 June featuring a lecture 
by Mayors for Peace Executive Advisor Randy Rydell on the history, institutions, norms, processes, and challenges 
of disarmament.  
 

This was the first of a series of training webinars for a 
Steering Committee of nine students from China, 
Japan, Mongolia and the Republic of Korea, in 
preparation for a two-day UN workshop on 
disarmament and nonproliferation issues later this 
year. UN staff in Beijing, Kathmandu, and New York, 
as well as from ODA and the UN’s Department of 
Peacebuilding and Political Affairs, assisted in 
organizing the meeting. 
 
 

 
The purpose of this UN initiative is to construct a common forum for youths to discuss peace and security in the 
region as a possible foundation for a future intergovernmental forum on these issues, while also advancing the 
disarmament agenda of UN Secretary-General António Guterres. 
 
Rydell noted that young people comprise the largest generation in history; they represent an enormously important 
constituency of disarmament both today and over the years to come. He encouraged youths everywhere, regardless 
of their special interests, to get involved in promoting disarmament goals. He presented disarmament as a field rich 
with opportunities across the full spectrum of academic and professional specialties. He urged youths to engage in 
the following activities: read; network; train; write; and organize. He concluded, “Disarmament is one of the greatest 
causes in world history, in terms of its implications for all countries, all peoples everywhere, and future generations. 
Be part of it!” 
 
For further information on ODA’s training courses, see the office’s “Disarmament Education Dashboard” at: 
https://www.disarmamenteducation.org/index.php?go=education. 
 
 
 
 
 
 
 

(Photo: courtesy of UN Office for Disarmament Affairs) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action 

Plan (2017-2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
At the 9th General Conference of Mayors for Peace held in Nagasaki in August 2017, we decided our Action Plan 
for up to the year 2020, aiming for lasting world peace. Together, we hope to make significant strides toward 
realizing this goal. Please promote all appropriate measures based on the Action Plan within your own municipality 
or regional group. 
 
▼Mayors for Peace Action Plan (2017-2020): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_E.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On July 7, the 3rd anniversary of the adoption of the Treaty on 
the Prohibition of Nuclear Weapons, Fiji ratified the treaty. 
Botswana also ratified on July 15, bringing a total of 40 nations 
as the States Parties of the TPNW. 10 more to go to make the 
treaty enter into force! In order for the Treaty to become a fully 
effective legal instrument for nuclear abolition, we believe it 
essential for all states, including the nuclear-armed states and 
their allies, to join this Treaty. Through the above mentioned 
petition drive, let us spread our appeal for peace, which is the 
path toward a world free of nuclear weapons, and create a 
powerful movement to urge all states to participate in the Treaty 
as soon as possible! 

 
 
In November 2019, the Executive Conference of Mayors for Peace decided to set the following three items as 
priorities for action until the end of 2020, the final year of the 2020 Vision. 
 
1. Expand membership to support the agreed goals of Mayors for Peace, including the entry-into-force of the 

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons  

For more information on “Expanding membership” 

2. Conduct peace education to raise awareness among future generations 
For more information on “Promotion of peace education” 

3. Strengthen support for existing projects to receive youths in Hiroshima and Nagasaki such as “The Youth 
Exchange for Peace Support Program” 

For more information on “The Youth Exchange for Peace Support Program” 
 
 
 

For example, you can promote the following measures: 

PPetition drive  
tto call on all states to sign 

the Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons! 

Raise  
a second-generation A-

bombed tree in your city! 

Hold A--bomb Poster 
Exhibitions in your city!  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Call for input: examples of initiatives to foster peace-seeking spirit 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The Mayors for Peace Secretariat has been seeking examples of peace education initiatives conducted by any organization 
(city hall/school/NGO, etc.) in Mayors for Peace member cities that are conducive to raising peace-seeking spirit among 
future generations. The Mayors for Peace Secretariat accepts reports on a rolling basis, so please send your report 
whenever your project is completed. The submitted reports will be posted on our website and in the Mayors for Peace 
News Flash as a source of information for other member cities that are planning to launch their own peace education 
program. 
 
▼Call for Input on the Mayors for Peace website:  
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mayors for Peace member cities - 7,909 cities in 164 countries/regions 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Thanks to your invaluable support, on July 1, we gained 3 new member cities, bringing our total membership to 
7,909. 
 

We welcomed the City of Warsaw, the capital of Poland 
as a member. Last August, President Matsui visited 
Warsaw and invited the city to join Mayors for Peace. Now 
we have 119 capital cities as our members. 
 
 
From Germany, the Cities of Neumünster and Teupitz 
joined thanks to the continued efforts of Hannover, a Vice 
President and Lead City. 
 
 

(Photo: courtesy of the City of Warsaw) 
 
Mayors for Peace aims to expand its membership to foster international public support for the realization of a 
world without nuclear weapons. Please help us reach the goal of 10,000 member cities by inviting your city’s 
sister cities or neighboring cities which are not members yet to join. We encourage further initiatives to promote 
membership and can provide support from Hiroshima as needed. You can download recruitment kits (available 
in 10 languages) from our website (link below). 
 
▼Mayors for Peace Website: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 
▼List of New Members (PDF): 
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2007_en.pdf 
▼Map of Member Cities: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Request for payment of the 2020 Mayors for Peace membership fee 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In order to facilitate future activities and strengthen the sense of solidarity amongst member cities, Mayors for Peace 
introduced an annual Membership Fee in 2015. 
 
This year again, we ask each member city to pay a fee of 2,000 Japanese yen (about 19 USD/18 Euro as of March 
18, 2020) per city. If your city has not paid their Membership Fee in previous years, we ask your city to pay the total 
amount owed for each unpaid year since 2015. The collected Membership Fees will be allocated toward new and 
existing projects listed on the Mayors for Peace Action Plan 2017-2020.  
 
A request for payment of the 2020 membership fee was sent to each city by email on April 1. We deeply appreciate 
your kind cooperation. 
 
▼Request for the 2020 Mayors for Peace Membership Fee (Mayors for Peace website): 
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peace news from Hiroshima  
(Provided by the Hiroshima Peace Media Center of the CHUGOKU SHIMBUN) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
August 6, 2020, the 75th anniversary of the atomic bombing of Hiroshima, fast approaches. The city finds itself in 
circumstances nobody could have imagined around this time last year. Still, things have gradually begun moving 
ahead.   
 
Among the buildings that survived the atomic bombing, the A-bomb Dome is the closest to the hypocenter. The 
second closest is the Rest House, which stands in Hiroshima Peace Memorial Park on the west side of the Motoyasu 
River. After undergoing renovations, the building reopened on July 1 after a two-and-a-half-year hiatus.   
 
The Rest House was originally built as the Taishoya Kimono Shop in 1929. At the time of the bombing, the building 
was named the Fuel Hall. Among the 37 people who were working in this building 170 meters from the hypocenter, 
only Eizo Nomura, who was in the basement, survived. In 1982, the Hiroshima City government opened the Rest 
House as a tourist information office and a souvenir shop. 
  
With the renovation work, the color of the building’s exterior walls and the shape of its roof were made to more 
closely resemble the original appearance. The Rest House includes a tourist information office, a souvenir shop, and 
a rest-and-relaxation spot with a café. On the second floor, a piano that was exposed to the atomic bombing is on 
permanent display. The piano belonged to Akiko Kawamoto, who died in the atomic bombing at the age of 19. In 
the exhibit room on the third floor, visitors can get a sense of the Nakajima district, which later became Peace 
Memorial Park, and how shops and homes lined its streets. In the basement, Mr. Nomura’s experience of 
miraculously surviving the bombing can be learned through his notes, paintings, and photographs taken after World 
War II.  
 
According to Japan’s Ministry of Health, Labour and Welfare, the number of Atomic Bomb Survivor’s Certificate 
holders was 136,682 as of the end of March 2020. That number has fallen annually from its peak of more than 
370,000 at the end of March 1981. While the COVID-19 pandemic will continue to impact many aspects of our 
lives, the new site for conveying memories of the atomic bombing to future generations will certainly play an ever 
more significant role.  
 
Please see the following for more peace-related news. 
 
Children’s Peace Monument paper-crane donations decline sharply, affecting projects that use the recycled paper 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98615 
 
Fukuyama Technical High School students develop tablet app for virtual exploration of pre-bombing Hiroshima 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98886 
 
On August 6, seven Hiroshima A-bomb survivors’ groups to urge Japanese government to sign and ratify nuclear 
weapons ban treaty 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98878 
 
Peace Memorial Museum once again begins to accept group visitors, resumes sessions for sharing A-bomb 
survivors’ experiences 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98943 
 
Peace Memorial Park’s Rest House reopens after two-and-a-half-year renovation, displays Hiroshima cityscape 
prior to atomic bombing 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98882 
 
In FY2020 action plan, Nihon Hidankyo urges Japanese government to strive for abolition of nuclear weapons 
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98941 
 
As survivors continue to age 75 years after war s end, number of A-bomb Survivor s Certificate holders dips 
below 140,000  
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=98959 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mayors for Peace collaboration with “The Hibakusha Appeal” Signature Campaign 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Based on the Action Plan decided at the 9th General Conference in August 2017, Mayors for Peace is promoting a 
petition drive urging the nuclear-armed states and their allies to participate in the Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons. It was also decided that in doing so, Mayors for Peace would collaborate with “The Hibakusha Appeal”, 
a signature campaign launched by the hibakusha of Hiroshima and Nagasaki. The Mayors for Peace Secretariat will 
compile the number of signatures collected and present it to affiliates of the United Nations. 
 
▼For more information about “The Hibakusha Appeal”: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mayors for Peace Official Social Media Accounts 
 

Twitter    Facebook  
https://twitter.com/Mayors4Peace      https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

 
 
 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
If you have any comments or questions, please contact us at: 
Mayors for Peace Secretariat 
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan 
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
 



Från: mayors@pcf.city.hiroshima.jp 
Skickat: den 9 augusti 2020 06:15 
Till: kommun@harnosand.se 
Ämne: Nagasaki Peace Declaration 2020 
Bifogade filer: Nagasaki_Peace_Declaration2020.pdf 
 
Dear member cities of Mayors for Peace, 
 
Let me express our heartfelt gratitude for your continued support for the activities of Mayors for Peace. 
 
Marking the 75 years since the atomic bombing of Nagasaki, Mayor Taue of Nagasaki delivered this 
year's Peace Declaration at the Nagasaki Peace Ceremony today.  
We have attached a copy of the Peace Declaration in PDF format for your inspection. 
 
If you are unable to open this file, please visit the City of Nagasaki website at: 
http://nagasakipeace.jp/english/appeal.html 
 
 
I close with best wishes for your continued good health and happiness. 
 
 
Mayors for Peace Secretariat 
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 
730-0811 JAPAN 
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
 
 



Nagasaki Peace Declaration 
 
Exactly 75 years have passed since the day our city was assaulted by a nuclear bomb. Despite 
the passing of three quarters of a century, we are still living in world where nuclear weapons 
exist.  
   
Just why is it that we humans are still unable to rid ourselves of nuclear weapons? Are we truly 
unable to abandon these dreadful weapons that so cruelly take lives without even allowing for 
dignified deaths and force people to suffer for entire lifetimes as the result of radiation? 
 
Songwriter KINO Fumio lost his wife and children to the atomic bomb on that August ninth 75 
years ago and went on to express his sadness and feelings about peace through music. In his 
memoirs he wrote the following: 
 

The tragedy that unfolded beneath the reddish-black mushroom cloud that spread out on that 
day is deeply embedded in my heart. The awful sight of hideously burned people covered in 
flames; innumerable corpses scorched until they were almost carbonized and spread around 
the debris like logs; women wandering about with leaden eyes; phantasmagoric visions such 
as this vividly revisit my mind as the day of August ninth comes around each year. 

 
In order to see that no one else ever goes through such a hellish experience, the hibakusha, or 
atomic bombing survivors, have fervently striven to inform us about what went on underneath 
that mushroom cloud. However, the true horror of nuclear weapons has not yet been adequately 
conveyed to the world at large. If, as with the novel coronavirus which we did not fear it until 
it began spread among our immediate surroundings, humanity does not become aware of the 
threat of nuclear weapons until they are used again, we will find ourselves in an irrevocable 
predicament. 
  
This year marks the 50th year since the Nuclear Nonproliferation Treaty, or NPT, entered into 
force. This treaty, which promised that there would be no increase in nuclear-weapon states and 
that nuclear disarmament negotiations would be pursued in good faith, is extremely an 
important agreement for humankind. However, in the past few years motions by the nuclear-
weapon states to go back on the promise of nuclear disarmament have been increasing, as 
evidenced by initiatives such as the scrapping of the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, 
or INF Treaty. In addition to that, the development and deployment of newer, more sophisticated 
nuclear weapons and smaller, easier-to-use nuclear weapons, is proceeding. As a result, the 
threat of nuclear weapons being used is increasingly becoming real.  
 
“Only 100 seconds remain.” In order to symbolize this state of crisis, the “Doomsday Clock”, 
an indicator of the time left until the earth’s extinction, was set at its shortest time ever this year. 
 
Three years ago, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons was adopted by the United 
Nations. This treaty clearly states that nuclear weapons should be eliminated in accordance with 
the wishes of humanity. Among the nuclear-weapon states and countries under the nuclear 
umbrella there have been voices stating that it is too early for such a treaty. That is not so. Rather, 
nuclear arms reductions are far too late in coming.  
 
It is now 75 years since the atomic bombings and the founding of the United Nations. Having 
reached this milestone, we should now be remembering that humanity itself promised to 
eliminate nuclear weapons in Resolution 1 of the United Nations General Assembly.  
 
When the Pope visited Nagasaki last year, he said two things that may be keys. The first was 
that “To make this ideal (of a world of peace, free from nuclear weapons) a reality calls for 
involvement on the part of all.” The second was that “There is a need to break down the 



(growing) climate of distrust.” 
 
I hereby appeal to everyone around the world. 
 
There are innumerable ways that we can become involved in working for peace. 
 
This year, many people have been applauding the continued efforts by those in the medical 
profession to battle the novel coronavirus. In the same way, let us now applaud with heartfelt 
respect and gratitude the hibakusha who, while enduring physical and mental pain, have spoken 
out about their painful experiences for the 75 years since the time of atomic bombing until today 
in order to provide a warning to people around the world.  
 
With this applause, an act of only 10 seconds or so, we are able to spread the circle of peace. 
The message of high school students which hangs in this tent today is also an expression of the 
desire for peace. Small acts such as the folding of paper cranes can convey feelings about peace 
as well. Let us proceed unceasingly and with conviction to lay down the roots for a culture of 
peace in civil society. 
 
Young people of the world; the novel coronavirus disease, global warming and the problem of 
nuclear weapons share one thing in common, and that is that they affect all of us who live on 
this earth. Are nuclear weapons necessary for the world of the future that you will live in? Let 
us clear a path to a world free of nuclear weapons and walk down it together.  
 
I appeal to the leaders of countries around the world. 
 
Please aim to break down the growing climate of distrust and instead build trust through 
dialogue. At this very time, please choose solidarity over division. At the NPT Review 
Conference which is scheduled for next year, I ask that you show a workable way towards 
nuclear disarmament which includes reductions in such weapons by the nuclear superpowers 
of Russia and the U.S.A. 
 
I now appeal to the Government of Japan and members of the Diet. 
 
As a country that has experienced the horrors of nuclear weapons, please sign the Treaty on the 
Prohibition of Nuclear Weapons and see to its ratification at the earliest possible date. In 
addition, please examine the plan to establish a nuclear-weapon-free zone in Northeast Asia. 
And please adhere for eternity to the peaceful principles of the Japanese constitution, which 
includes the determination not to wage war. 
 
Furthermore, in addition to providing increased support for hibakusha who are suffering from 
atomic bombing aftereffects, I ask that relief measures be extended to those who experienced 
the atomic bombings but have yet to be officially recognized as bombing survivors. 
 
Nine years have now passed since the Great East Japan Earthquake and Tsunami. As a city that 
has experienced the threat of radiation, Nagasaki stands in support of the people of Fukushima 
as they strive towards recovery.  
 
Along with everyone who reluctantly could not attend today’s ceremony because of the novel 
coronavirus, we offer our heartfelt prayers for those who lost their lives to the atomic bomb and 
hereby declare that Nagasaki will continue to work tirelessly with Hiroshima, Okinawa, and all 
the people in places where great losses of life were experienced due to war and where peace is 
longed for, in order to bring about eternal peace and the elimination of nuclear weapons.   
 

TAUE Tomihisa 
Mayor of Nagasaki 

August 9, 2020 



Från: mayors@pcf.city.hiroshima.jp 
Skickat: den 6 augusti 2020 02:18 
Till: kommun@harnosand.se 
Ämne: The City of Hiroshima Peace Declaration 
Bifogade filer: Letter from Mayor Matsui.pdf; Peace_Declaration2020.pdf 
 
Dear Member Cities of Mayors for Peace, 
 
I hope this email finds you well. 
 
Let me express our heartfelt gratitude for your continued support for the activities of Mayors for Peace. 
 
Marking 75 years since the atomic bombing of Hiroshima, Mayor Matsui of Hiroshima delivered this 
year's Peace Declaration at the Hiroshima Peace Memorial Ceremony today. Please find attached a letter 
from Mayor Matsui and the Peace Declaration.  
 
The Peace Declaration is also available online at the City of Hiroshima website: 
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/158103.html 
 
A video clip of Mayor Matsui delivering the Peace Declaration will be posted on the following page 
around August 7: 
https://www.youtube.com/user/ThecityofHiroshima/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6 
 
Mayor Matsui's letter also asks you to help us increase the member cities of Mayors for Peace. The 
recruitment packet is available online at the Mayors for Peace website in multiple languages. We ask for 
your kind cooperation in expanding the Mayors for Peace network. 
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/join.html 
 
I close with best wishes for your continued good health and happiness. 
 
 
Sincerely, 
 
Yasco Suehiro 
Director 
Mayors for Peace Secretariat 
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 
730-0811 JAPAN 
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
 
 



 
 
 
August 6, 2020 

 
Dear Mayors for Peace Member City: 

We hope this message finds you in the best of health and spirits. 

We would like to express our heartfelt gratitude to your city’s ongoing support for the initiatives of 
Mayors for Peace. 

Today I would like to share with you the Peace Declaration I delivered at this year’s Peace Memorial 
Ceremony. 

In order to achieve a world without nuclear weapons, we consider it essential that the message of the 
Hibakusha, “no one else should ever suffer as we have”, becomes the consensus of the international 
community and that civil society is united in working to nurture better conditions for world leaders to 
take the initiative for nuclear weapons abolition.  

It would be most appreciated if you would kindly help us foster and expand international public opinion 
through widely sharing the Peace Declaration attached. We would also like to ask for your generous 
help in further expanding the Mayors for Peace membership, which stands at 7, 921 cities in 164 
countries and regions as of August 1. Please invite mayors of your sister cities and neighboring cities 
who are not yet members to join Mayors for Peace. 

It is my sincere hope that your city will continue to work with us to achieve our objectives: “Realization 
of a world without nuclear weapons” and “Realization of safe and resilient cities”, which we believe 
will lead us to our ultimate goal, that of lasting world peace. 

I close with my best wishes for your good health and every success in your endeavors. 

 
Sincerely yours, 
 
 
 
 
MATSUI Kazumi 
President of Mayors for Peace 
Mayor of Hiroshima 

 
 

Mayors for Peace                             
Secretariat                                                
C/O Hiroshima Peace Culture Foundation, 1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan 
Phone: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 E-mail: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
URL: http://www.mayorsforpeace.org/index.html 



The City of Hiroshima  
PEACE DECLARATION  

August 6, 2020 
 
On August 6, 1945, a single atomic bomb destroyed our city. Rumor at the time had it that “nothing will grow 
here for 75 years.” And yet, Hiroshima recovered, becoming a symbol of peace visited by millions from around 
the world.  
 
Humanity struggles now against a new threat: the novel coronavirus. However, with what we have learned from 
the tragedies of the past, we should be able to overcome this threat. 
 
When the 1918 flu pandemic attacked a century ago, it took tens of millions of lives and terrorized the world 
because nations fighting World War I were unable to meet the threat together. A subsequent upsurge in 
nationalism led to World War II and the atomic bombings.  
 
We must never allow this painful past to repeat itself. Civil society must reject self-centered nationalism and 
unite against all threats.  
 
The day after the atomic bombing, a young boy of 13 saw, “… victims lying in rows on the bridge. Many were 
injured. Many had breathed their last. Most were burned, their skin hanging off. Many were begging, ‘Water! 
Give me water!’” Long after that horrifying experience, the man asserts, “Fighting happens when people think 
only of themselves or their own countries.” 
 
Last November, when Pope Francis visited our city, he left us with a powerful message: “To remember, to 
journey together, to protect. These are three moral imperatives.” 
 
Ogata Sadako, as UN High Commissioner for Refugees, worked passionately to assist those in need. She spoke 
from experience when she said, “The important thing is to save the lives of those who are suffering. No country 
can live in peace alone. The world is connected.”  
 
These messages urge us to unite against threats to humanity and avoid repeating our tragic past.  
 
Hiroshima is what it is today because our predecessors cared about each other; they stood together through their 
ordeal. Visitors from other countries leave the Peace Memorial Museum with comments like, “Now we see this 
tragedy as our own,” and “This is a lesson for the future of humanity.” Hiroshima considers it our duty to build 
in civil society a consensus that the people of the world must unite to achieve nuclear weapons abolition and 
lasting world peace. 
 
Turning to the United Nations, the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), which went into effect 50 years 
ago, and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) adopted three years ago are both critical to 
eliminating nuclear weapons. They comprise a framework that we must pass on to future generations, yet their 
future is opaque. Now more than ever, world leaders must strengthen their determination to make this 
framework function effectively. 
 
That is precisely why I urge them to visit Hiroshima and deepen their understanding of the atomic bombing. I 
further urge them to invest fully in the NPT Review Conference. They must negotiate in good faith toward 
nuclear disarmament, as stipulated by the NPT, and continue constructive dialogue toward a security system 
free from reliance on nuclear weapons.  
 
To enhance its role as mediator between the nuclear-weapon and non-nuclear-weapon states, I ask the Japanese 
government to heed the appeal of the hibakusha that it sign and ratify, and become a party to the TPNW. As the 
only nation to suffer a nuclear attack, Japan must persuade the global public to unite with the spirit of 
Hiroshima. I further demand more generous assistance for the hibakusha, whose average age exceeds 83, and 
the many others whose daily lives are still plagued by suffering due to the harmful effects of radiation on their 
minds and bodies. And once more, I demand the political decision to expand the “black rain areas.” 
 
At this Peace Memorial Ceremony marking 75 years since the bombing, we offer heartfelt prayers for the 
peaceful repose of the souls of the atomic bomb victims. Together with Nagasaki and likeminded people around 
the world, we pledge to do everything in our power to abolish nuclear weapons and open a path to genuine and 
lasting world peace. 
 

MATSUI Kazumi 
Mayor 
The City of Hiroshima 


